










หากกลาวถึงภูมิหลังความสัมพันธระหวางอาเซียนและญี่ปุ นแลว ประเทศญี่ปุ นและอาเซียนไดเริ ่มมีความ 

สัมพันธในป พ.ศ. 2516 ญี่ปุนเองนั้นไดมีความสัมพันธอันดีกับกลุมประเทศมาอาเซียนมาโดยตลอด 40 กวาป 

และเมื่อวันที่ 8-10 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ที่ผานมา คณะผูแทนจากประเทศไทยนำโดย พล.อ. ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดไปเยือนญี่ปุนอยางเปนทางการตามคำเชิญของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุน 

โดยครั้งนี้ไดมีการลงนามบันทึกความรวมมือ (MOC) ระหวาง กกร. และ JETRO เพื่อสงเสริมการทำธุรกิจ 

และการลงทุนของไทยในประเทศญี่ปุน ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุน ฉบับนี้จึงขอนำเรื่องอาเซียน-ญี่ปุน และ 

ไทย-ญี่ปุน มาเปนรายงานพิเศษใหผูอานอัพเดตขอมูลกัน

และคอลัมน People ฉบับนี้ Thailand Economic & Business Review ไดรับเกียรติจาก Mr. John 

Danilovich, Secretary General of the International Chamber of Commerce (ICC) ใหการสัมภาษณ 

ถึงบทบาทของ ICC และโครงการตางๆ ที่ ICC กำลังดำเนินการ พรอมกับวิสัยทัศนตอการคาการลงทุนในอาเซียน 

ตอดวย Economic Review ที่พันธมิตรอยางสถาบัน ITD ไดมาเลาเรื่อง แนวทางและมาตรการเพื่อการ 

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตอจากตอนที่แลว ตอดวยการตรวจดวงชะตาการสงออกไทย โดยศูนยศึกษาการคา 
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ China focus กับเรื่อง “หมูบานศิวิไลซ ฮวาชีชุน” โดย 

ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง 

“แนวโนมธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศเพื่อนบาน” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 

เริ่มดวย คุณเปป- คัชพล หะรินสุต ผูตอนนี้ถือหมวกกัปตัน เจน 4 ผูขับเคลื่อน หะรินสุต กรุปและ คอลัมน Family 

Business พบกับทายาทธุรกิจ มาลีสามพราน คุณแจง- รุงฉัตร บุญรัตน และ อาจารยที่รูลึกกับศาสตร 

ธุรกิจครอบครัว และชวยแกปญหาธุรกิจครอบครัวไทยมาหลายรอยครอบครัว ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รวม 

นำเสนอเรื่อง “เถาแกกับมืออาชีพ ทำอยางไรถึงเปนเนื้อเดียวกัน” และ YEC Update พบกับประธาน YEC 

จังหวัดสระแกว คุณเอกชัย ลอเจริญวัฒนะชัย และ Section Strategy นี้ยังมาพรอมซึ่งความรูกับคณาจารย 

จากคณะนิติศาสตร ที่มารวมใหความรูทางกฏหมาย ผศ.ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง และ ผศ.ดร. สมชาย 
รัตนซื่อสกุล

ฉบับนี้จึงมาดวยเนื้อหาที่เปดมุมมองในระดับนานาชาติ จากหลากหลายคอลัมนที่ทีมงานไดรวมกันสรางสรรค 

มาใหกับผูอานทุกทาน ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับทุกทาน 

คะ ติดตามสถานการณเศรษฐกิจ แนวการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหมๆ และกลยุทธเทคนิคการทำธุรกิจไดทุกเดือน 

กับ Thailand Economic and Business Review 
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ยุทธชัย จรณะจิตตยุทธชัย จรณะจิตต
กรรมการผูจัดการ อิตัลไทย กรุป
CEO ผูขับเคลื่อน
อิตัลไทย กรุป สูปที่ 60

เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทย
บนความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก

แนวทางและมาตรการแนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย
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ผมชอบคิดอะไรที่ไมเหมือนใคร ผมจบเศรษฐศาสตร
ไดมาทำโรงแรม ทำ service ก็ตองทำใหพิเศษ ล้ำ
กวาคนอื่น แมแตในสายงานอื่น ผมจะพยายามทำ
ใหเราล้ำ และเปน Competitiveness แมแตธุรกิจ
หลักกลุม Construction equipment ผมจะทำ

ใหมี Emotion มากขึ้น

หลักบริหารทรัพยากรมนุษย
แบบใชหลัก 4 ใจ

เปนหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่ถูกนำมาใชเปนตามหลักธรรมชาติ

คือการเรียนรูธรรมชาติ
ของมนุษย หากเขาใจก็จะบริหารพนักงานไดเปน

อยางดีและมีประสิทธิภาพ

ผูประกอบการไทยควรให
ความสำคัญกับเรื่องของอัตรา

การแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยดูจากธนาคาร
แหงประเทศไทยในฐานะผูดูแลคาเงิน

ตองระวังมาตรการ QE

ประโยชนของ
Inbound marketing นั้น

ไมเพียงแตใชกับเทคนิคทางการตลาด
แตเทคนิคนี้สามารถมาปรับ

ใชกับ HR ไดอีกดวย

คสช. ไดใหความเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน รองรับการกาว
เขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดย กนพ.

ไดตกลงศึกษา 5 พื้นที่ ใหแลวเสร็จ
ในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2557

ฮวาซีชุนเปนหมูบานที่ใชหลักการตาม
ระบอบคอมมิวนิสตในอุดมคติของทานประธาน

เหมา เจอตงเปนพื้นฐาน ซึ่งตองการพัฒนา
สังคมในชนบทของจีนใหเปน “หมูบานสังคมนิยม
สมัยใหม” ที่แบงปนและใชทรัพยากรในชุมชน

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
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เถาแกกับมืออาชีพเถาแกกับมืออาชีพ
ทำอยางไรถึงเปนเนื้อเดียวกัน

หมูบานศิวิไลซหมูบานศิวิไลซ
ฮวาซีชุน

ยุคนี้ยุคนี้
ไมเพียงแต Inbound Marketing
แตตอง Inbound HR
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Secretary General of

the International Chamber of Commerce (ICC)

John
Danilovich

ย
เป นโอกาสดีย ิ ่งท ี ่สภา 
หอการคาแหงประเทศไทย 
ไดตอนรับ Mr. John 

Danilovich , Secretary General 
of the International Chamber 
of Commerce หรือเลขาธิการ 
หอการคานานาชาติ กับการมาเยือน 
ประเทศไทยเปนครั้งแรก ที่ทานบอก 
วา ประเทศไทยนั้นศักยภาพยิ่งกวา 
ที่คาดไว ไมเพียงเปนประเทศที่อยูใจ 
กลางภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจและผูคน 
มีความนาสนใจ และมีความพรอม 
ในระดับนานาชาติ ฉบับนี้ Thai-
land Economic and Business 
Review จึงขอสัมภาษณเจาะลึกถึง 
ประวัติ แนวคิด และวิสัยทัศน จาก 
ทานเลขาธิการหอการคานานาชาติ, 
Mr. John Danilovich

ณ รานอาหารแถวทาเตียน กับ 
บรรยากาศยามเย็น สบายๆ ริมแมน้ำ 
เจาพระยา ท่ีทางคณะกรรมการหอการคา 
นานาชาติแหงประเทศไทย หรือ ICC 
Thailand ไดจัดเตรียมไวสำหรับการ 
สัมภาษณพูดคุยกับ Mr. John Danilovich 

รวมกับคณะกรรมการ ICC Thailand 
ว ันน ี ้ เป นการพูดค ุยก ับเลขาธ ิการ 
หอการคานานาชาติจึงเปนรูปแบบที่ 
เปนกันเอง ที่เราไดเห็นถึงมุมมองการ 
บริหารงานและวิสัยทัศนของเลขาธิการ 
หอการคานานาชาติ 

บทบาทของ ICC 

ต่อความท้าทายของ

เศรษฐกิจในยุคนี ้
เปดคำถามแรกดวยเรื่องบทบาท 

ของ ICC ที่มีตอภาคธุรกิจ และอะไร 
คือความทาทายที่สำคัญในเศรษฐกิจ
ยุคน้ี Mr. John Danilovich: “บทบาท 
ของ ICC คือ การเปนกระบอกเสียง 

ใหกับภาคธุรกิจ ICC เราทำหนาที่นี้ 
มาโดยตลอดตั ้งแตเริ ่มกอตั ้งองคกร 
แตอยางไรความทาทายของเรายอม 
เปลี ่ยนไปตามสถานการณของโลกที ่ 
เปล่ียนแปลงไป แนนอนวายอมไมเหมือน 
กับศตวรรษที่ผานมา.” 

“ICC เริ่มกอตั้งมาตั้งแตป ค.ศ. 
1919 โดยเริ่มตนที่ปารีส การกอตั้งนี้ 
เริ่มตนมาจากการเล็งเห็นถึงการพัฒนา 
เศรษฐกิจที่เกิดจากผลของสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 ซึ่งตอนนั้นสหรัฐอเมริกาและ 
ประเทศในกลุ มย ุโรปเปนผ ู นำทาง 
เศรษฐกิจ จุดมุงหมายของเราคือ สงเสริม 
การคาเสรีระหวางประเทศ สงเสริม 

ด้วยเศรษฐกิจโลกท่ีเปล่ียนไปจากเดิม องค์กร ICC 

จึงให้ความสำคัญอย่างย่ิงกับการเปิดเสรีทางการค้า 

การลงทุน เพ่ือขยายการส่งสินค้าให้เช่ือมต่อกัน 

ซ่ึงได้ผลักดันความตกลงว่าด้วยการอำนวยความ 

สะดวกทางการค้า ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO 

Trade Facilitation Agreement: TFA)
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ing world ประเทศกำลังพัฒนา 
อยางจีน อินเดีย แอฟริกาใต บราซิล 
และกลุมประเทศอาเซียน”

“ดวยเศรษฐกิจโลกที่เปลี ่ยนไป 
จากเดิม องคกร ICC จึงใหความ 
สำคัญอยางย ิ ่งก ับการเป ดเสร ีทาง 
การคาการลงทุน เพื่อขยายการสง 

สินคาใหเชื่อมตอกัน ซึ่งไดผลักดัน 
ความตกลงวาดวยการอำนวยความ 
สะดวกทางการคา ภายใตองคการ 
การคาโลก (WTO Trade Facilita-
tion Agreement: TFA)  ลดความไม 
แนนอนในการเคลื ่อนยายสินคาขาม
พรมแดน ไดดำเนินการรวมกัน 160 

ให GDP เพิ่มขึ้น สรางงานและสราง 
เงิน เพื่อความมั่งคั่ง และเพื่อลดความ 
ขัดแยงอันจะเกิดขึ้นระหวางประเทศ 
แตอย างไรขณะนี ้ เศรษฐกิจโลกได  
เปลี่ยนไปจากเดิม การเติบโตไมได 
เกิดขึ้นจากทาง Western world 
อีกตอไป แตกลับยายมาที่ Develop-
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ประเทศสมาชิก ซึ่งผลนั้นไมเพียงแต 
จะชวยลดตนทุนการดำเนินธุรกิจ ผล 
ที่เกิดขึ้นเราไดชวยเพิ่ม GDP และ 
สรางงานใหกับประเทศกำลังพัฒนา 

โครงการที่ ICC 
ได้ริเริ่มในเอเชีย 

โครงการที่ ICC ไดริเริ่ม คือ 
“ICC Academy” เราไดริเริ่มที่ 
ประเทศสิงคโปรเมื่อปที่แลว โดย ICC 
ไดจัดทำการอบรมแบบ Online training 
ใหแกนักธุรกิจ ผูนำเขา ผูสงออก และ 

ผูสนใจท่ัวโลก ท่ีเรียกวา Going Global 
Training ไมวาใครจะอยูมุมใดบนโลก 
นี้ สามารถเขาไปเรียนได เราทราบ 
ดีวาผูนำเขา ผูสงออก ตองเดินทาง มี 
ชั่วโมงการทำงานที่จำเปน การเรียน 
แบบออนไลนนั้นจะชวยตอบโจทยให
แกผูนำเขา ผูสงออกยุคนี้ โดยแตละ 
หลักสูตรมีประกาศนียบัตรใหแกผูเรียน 

นอกจากโครงการอบรมแลว ICC 
จะมีการจัด Executive Board 
Meeting ที่นิวเดลี เดือนกันยายน 
2015 นี้ และ ในป 2016 เรา 
วางแผนที่จะจัด Executive Board 
Meeting ที่กรุงเทพฯ ซึ่งครั้งนี้จะ 
เปนครั ้งที ่สมาชิกและนักธุรกิจจาก 
ทั่วโลกมาที่ประเทศไทย ซึ่งป 2016 
นั้นจะเปนปที่ AEC ไดรวมกลุมกัน 
เรียบรอยแลว จึงเปนโอกาสที่ดีที่ 
สมาชิกและนักธุรกิจจากทั่วโลกไดเขา
มาทำความคุนเคยกับอาเซียน

มุมมองของท่านต่อ 
ASEAN 

“ขอมูลที่ผมไดรับในเรื่องที่เกี่ยว
กับอาเซียน ผมเชื่อวาอาเซียนเปนเรื่อง 
ที่ดี การรวมกลุมของ 10 ประเทศ 
ในอาเซียน ประชากรรวมกัน 600ลาน 
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คน และ ASEAN +3 และ +3 จะทำให 
ภูมิภาคนี้กลายเปนพลังเศรษฐกิจให 
แกภูมิภาค และจากที่ผมไดไปเยือน 
ในหลายๆ ประเทศ ICC ในยุโรป ใน 
อเมริกา ในภูมิภาคอื่นๆ มองอาเซียน 
ในภาพบวก นี่ถือเปนอีกหนึ่งขั้นของ 
การเชื่อมตอทางการคา และยิ่งหาก 
เราเชื่อมในเรื่องการคามากขึ้น เชื่อม 
กฎระเบียบการคา ย่ิงสรางผลดีตอธุรกิจ

สวนประเทศไทยนั้น ประเทศนี้ 
ไมใชประเทศใหญ แตเปนประเทศที่มี 
ความสำคัญยิ่งในเชิงยุทธศาสตรเปน
ประเทศที่อยูใจกลางภูมิภาคอาเซียน 
เปนประเทศที่เปน HUB ของกลุม 
ประเทศในอาเซียน เปน center ของ 
ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้น  และการไดมา 
เยือนคร้ังน้ี ย่ิงทำใหผมมองวาประเทศไทย 
มีความนาสนใจ และมีความพรอมใน 
ระดับนานาชาติ

มาดูประวัติการทำงาน 
หล ังจากได พ ูดค ุยถ ึงบทบาท 

โครงการ ของ ICC และมุมมองตอ 
อาเซียนและประเทศไทยแลว ดวย 
บุคลิกที่โดดเดนของ Mr. John 
Danilovich ทานน้ี ทางทีมบรรณาธิการ 
จึงขอสอบถามถึง ประวัติการทำงาน 
ของทาน และ กิจวัตรประจำวันของทาน

“ผมเติบโตในรัฐแคลิฟอรเน ีย 
จบการศึกษาจาก Stanford Univer-
sity รัฐแคลิฟอรเนีย และหลังจากนั้น 
ไดยายมาอยูที่ลอนดอน ผมเริ่มทำงาน 
ที่บริษัท Shipping และไดทำงานใน 
วงการ Shipping business นี้มา 
โดยตลอด ผมไดแตงงานที่ลอนดอน 
มีบุตรทั้งหมด 3 คน และลอนดอน 
ถือเปน home-based สำหรับครอบครัว 
เรา นอกจากประสบการณในการ 
ธุรกิจแลว ผมไดรับโอกาสเปน US 
Ambassador ประจำการที่ Brazil 
และ Costa Rica รวม 8 ปดวยกัน 
และหลังจากนั ้นไดร ับตำแหนงเปน 

CEO ใหกับ The Millennium Chal-
lenge Corporation ซึ่งเปนองคกร 
Foreign Aid Programme และ 
ปจจุบันผมก็ไดเปนเลขาธิการหอการคา 
นานาชาติ (ICC) และปนี้เองก็เปนปที่ 
38 ของการใชชีวิตคูของผมกับภรรยา”

ชีว ิตในวันทำงานโดยปกติของ 
คุณเปนอยางไร ทานก็ตอบดวยรอยย้ิม 
และติดตลกวา 24 ชั่วโมง 7 วัน! ซึ่ง 
ทานบอกวาโดยปกติ ทานเปน morn-
ing person เปนคนที่ทำงานแตเชา 
เขาออฟฟตเชา (แตผมก็ไมไดคาดวา 
จะมีใครมาทำงานเชาแบบผม ผม 
เพียงชอบเริ่มทำงานตั้งแตเชา) ผม 
เอนจอยกับการทำงานรวมกันทีมงาน 
เดินทางพบปะผูคน ทำใหผมมีพลังงาน 
ในการทำงานทุกๆ วัน และวันนี้เราก็ 
ไดสัมภาษณกับผูนำอีกทานที่ตองเรียก 
วาทานคือ Global Leader ที่มีความ 
เปนนักธุรกิจ และ นักการทูตอยูในคน 
คนเดียวกัน
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคา 
ไทย โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน 

พลวิชัย ขอทำนายการปดไตรมาสที่ 1 
ของป 58 ในเดือนนี้วา เศรษฐกิจ 
โตขึ้นเปนไปตามคาด แตยังคงแสดง 
อาการแผว ไมเดงชัดเจนเทาที่ควร 
จากท ี ่ สภาพ ัฒนา เศรษฐก ิ จแห  ง  
ประเทศไทย เคยคาดการณเศรษฐกิจ 
ไทยจากไตรมาสที่ 4 ป 57 วา ไตรมาส 
แรก ป 58 นาจะขยายตัว 2.2% เมี่อ 
ปที่แลวเศรษฐกิจขยายตัวแค 0.5% 
ในไตรมาสที่ 1 และตอเนื่องกันจนถึง 
ไตรมาสที่ 4 การขยายตัวก็ยังขึ้นตน 
ดวยเลข “0’ แตในปนี้ดวยกลไกตางๆ 
ของรัฐ รวมดวยการทองเที่ยวที่รัฐบาล 
สงเสริม นาจะมีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจ 
ไทย ใหกระเตื้องขึ้น แตก็ยังไมดีเทา 
ที่ควร เนื่องจากผลกระทบจากปญหา 
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ไมโดดเดน 

เนื่องจากปญหาคาราคาซัง ระหวาง 
รัสเซีย และยูเครนห ปญหาเจรจา 
เรื่องหนี้สิน ระหวาง กรีซ กับ 
เจาหนาที่ทรอยการ ที่เพิ่งคลายตัวลง 
ในเดือนกุมภาพันธ ที่ผานมา

แตการรับรูดานเศรษฐกิจวา นา 
จะปรับตัวดีขึ้น จากการที่ญี่ปุนเริ่ม 
ฟนตัว มาตรการ QE ที่ไดผลในยุโรป 
การฟนตัวของสหรัฐฯ จากการที่ 
ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกาศ 
จะยังไมข้ึนอัตราดอกเบ้ีย สวนเศรษฐกิจ 
จีนยังคงซึมติดตอกัน แมวา จะใช 
นโยบายเศรษฐกิจการเงิน การคลังนำ

สำหรับการสงออกไทยในปนี้ ยัง 
ไมดี ขยายตัวอยูที่ 3.46% ตัวเลขยัง 
โตติดลบ จากการประกาศของสมาคม 
ผูขนสงทางเรือ ที่เศรษฐกิจไทยยังโต 
ติดลบ ในเดือนมกราคม อยูที่ 0.9% 

มูลคาการสงออกอยูที่ 17,000 ลาน 
USD. ซึ่งเปนการขยายตัวต่ำติดลบอยู 
และมองวา เศรษฐกิจอาจจะยังไม 
ขยายตัวถึง 4% ตามที่คาดไว สมาคม 
ผูขนสงทางเรือคาดวา อาจจะอยูใน 
ราว 1-1.5% เทานั้น แรงขับเคลื่อน 
ที่สำคัญ ที่จะสงผลใหเศรษฐกิจเติบโต 
ขยายตัวดีขึ้น นาจะอยูราวครึ่งปหลัง

โดยคาดหวังจาก ธุรกิจทองเที่ยว 
ท ี ่ จ ะย ั ง ม ี น ั กท  อ ง เท ี ่ ย วจากจ ี น 
มาเลเซีย ญี่ปุน และจากแถบเอเชีย 
กลับเขามาบาง แตการจับจายใชสอย 
จะยังไมสูง ในขณะที่นักทองเที่ยวที่ 
มีกำลังซื้อสูงจาก ยุโรป จะยังไม 
กลับมาเต็มที่ ในขณะที่คนไทยเอง แม 
จะมีการทองเที่ยวภายในประเทศ แต 
ยังระมัดระวังการใชจาย ทำใหการ 
บริโภคภายในประเทศยังไมโดดเดน 
จากการรายงานของกระทรวงการคลัง 

ทำนายปิดไตรมาสแรก
ปี 58 เศรษฐกิจโตไม่แจ๋วตามคาด
แต่ดีขึ้นกว่า 5 ไตรมาสที่แล้ว

ศ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย
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และธนาคารแหงประเทศไทย

ธนาคารแหงประเทศไทยรายงาน 
ว  า เศรษฐก ิจไทยจะฟ  นต ัวช  าแม  
ราคาน้ำมันจะถูกลง นาจะมีปจจัยมา 
จากคนไทยยังมีหนี ้สาธารณะคางอยู  
เยอะ สถานการณราคาพืชผลการ 
เกษตรราคาตกต่ำ การฟนตัวยังชา 
ตองรอการปลอยเม ็ดเง ินลงทุนมา 
กระตุ นเศรษฐกิจจากภาครัฐเพิ ่มอีก 
ซึ ่งขณะนี ้ม ีข าวว าร ัฐบาลกำลังเร ง 
เบิกจายงบประมาณใหแกหนวยงาน 
เพื ่อนำไปกระตุกกระตุ นเศรษฐกิจ 
มากขึ้น โดยจะใหกระทรวงคมนาคม 
จำนวน 40,000 ลานบาท นำไปใช 

ในโครงการสรางถนน ทางหลวงชนบท 
เพื่อสรางงานทั่วประเทศ ตลอดจน 
จางงานชาวนาที ่ว างเวนจากการทำ 
นาปรัง จะไดมีรายได

กระทรวงการคลังคาดการณวา 
นโยบายการกระตุนเศรษฐกิจจะเห็น
ภาพชัดขึ้นใน ไตรมาสที่ 2 โดยจะ 
เปนแกนหลักใหธนาคารของรัฐ ไดแก 
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการ 
เกษตรและสหกรณ ปลอยเงินกูมาก 
ขึ้น ในจำนวน 100,000 – 200,000 
ลานบาท และทางธนาคารแหงประเทศ 
ไทยจะคงอัตราดอกเบี้ย 2% หรือ 
จะลดอัตราดอกเบี้ย จะเปนตัวบงชื้วา 

ไตรมาสที่ 1 เศรษฐกิจฟนตัวชัดเจน 
แตยังไมมาก ซึ่งสภาพัฒนฯ และ 
กระทรวงการคลัง คาดวาจะมีการ 
ขยายตัวอยูระหวาง 0.3-3% เทานั้น

ในครึ่งปหลัง นาจะเปนความ 
หวังในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ 
ฟนตัวที่ชัดเจนขึ้น โดยมีปจจัยจาก 
การลงทุนของภาครัฐบาล ดาน Logistic 
การประมูล 4G เศรษฐกิจ ดิจิทัล และ 
มาตรการทางภาษี ท่ีรัฐบาลจะมีนโยบาย 
อยางไร การเพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
ในเดือนตุลาคมน้ีจะบงบอกการประเมิน 
ทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น
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การวิเคราะหความพรอม 
และความเหมาะสมของ
พื ้นที ่ในการจัดตั ้งเขต 

เศรษฐกิจพิเศษทางดานกายภาพ

การวิเคราะหโครงสรางพื้นฐาน
ที่จำเปนและระบบสำหรับการขามแดน 
เพ่ือสรางความเช่ือมโยงบริเวณชายแดน 
และเปรียบเทียบกับความตองการ 
โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับแตละ 
ประเภทอุตสาหกรรม ประกอบดวย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับกิจกรรม 
ประเภทส ิ ่ งทอและเคร ื ่ องน ุ  งห ม 
เกษตรแปรรูป พื้นที่การคา (Trade 
Zone) ศูนยกลางโลจิสติกส (Logistics 
Center) และศูนยกลางการทองเที่ยว 
ในพื้นที่ชายแดน โดยพิจารณาพื้นที่ 
เปาหมายที่คาดวาจะไดรับการจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทย 7 
แหง ไดแก 1) แมสอด 2) จังหวัด 
กาญจนบุรี (ไมระบุอำเภอชัดเจน) 3) 
แมสาย 4) เชียงแสน 5) เชียงของ 6) 
อรัญประเทศ และ 7) สะเดา ซึ่งมี 
ประเด็นสำคัญที่ตองพิจารณาดังนี้

1) แมสอด ระบบโครงสร าง 
พื้นฐานในพื ้นที ่โดยรวมอยู ในเกณฑ 
พอใช โดยดานพลังงานไฟฟาและ 
การสื ่อสารคมนาคมอยู  ในเกณฑด ี 

แตยังไมสามารถรองรับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญไดอยางสมบูรณ ดานการ 
คมนาคมยังมีปญหาเนื่องจากยังไมมี 
รถไฟ (แตมีแผนงานที่จะกอสราง 
เสนทางรถไฟในอนาคต) สวนถนนอยู 
ระหวางการปรับปรุง (เสนทางแมสอด - 
ตาก) รวมถึงทาอากาศยานแมสอด 
เพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ ใน 
ดานการอำนวยความสะดวกที่จุดผาน
แดนโดยรวมอยูในเกณฑดี ดานอาคาร 
ศุลกากรและอาคารตรวจคนเขาเมือง
ยังเปนอาคารเกาสภาพทรุดโทรม มี 
พื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ ควรมีโครงการ 
กอสรางเพิ่มเติม รวมทั้งควรเพิ่มสถาน ี
ซอมบำรุงรถที่ไดมาตรฐาน ดานความ 
สะดวกในการขามแดน ยังประสบ 
ปญหาการจราจรติดขัดที่หนาดานซึ่ง
ควรเรงปรับปรุง 

2) จังหวัดกาญจนบุรี ระบบ 
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่โดยรวมอยู 
ในเกณฑดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง หาก 
ในอนาคต การสรางทาเรือน้ำลึกทวาย 
และเสนทางมอเตอรเวยพวงทางรถไฟท่ี
เชื่อมระหวางทวายและไทยแลวเสร็จ 
สวนดานการอำนวยความสะดวกที ่ 
จุดผานแดนโดยรวมอยูในเกณฑพอใช 
เนื ่องจากอาคารศุลกากรและอาคาร 
ตรวจคนเขาเมืองที่ดานบานพุน้ำรอน

มีสภาพทรุดโทรมมาก แตมีโครงการ 
ที ่จะกอสรางดานศุลกากรแหงใหม 
ดานสถานีเชื้อเพลิงอยูในเกณฑดีมาก 
มีความหลากหลายและเพียงพอตอ 
การใชงาน แตควรปรับปรุงดานคลัง 
สินคา ระบบเอกสารท่ีดานศุลกากรและ 
ความสะดวกในการขามแดนโดยเฉพาะ 
ดานคลังสินคาที่ยังมีพื้นที่ไมเพียงพอ 
เทาที่ควร

3) แมสาย ระบบโครงสราง 
พื้นฐานในพื้นที่โดยรวมนั้นอยูในเกณฑ 
ดี แตยังไมมีเสนทางรถไฟ ทั้งนี้มี 
แผนงานที่จะสรางทางรถไฟเพิ ่มเติม 
ในบริเวณใกลเคียงในอนาคต (เชียงของ 
และเชียงแสน) และควรปรับปรุงถนน 
เนื่องจากถนนพหลโยธินเปนเสนทาง
หลักเสนทางเดียวที ่เขาสู แมสายได 
ทำใหการจราจรติดขัดในบางชวงเวลา 
สวนดานการอำนวยความสะดวกที่จุด
ผานแดน โดยรวมอยูในเกณฑดีถึง 
ดีมาก โดยเฉพาะดานอาคารศุลกากร 
อาคารตรวจคนเขาเมือง คลังสินคา 
สถานีบริการเชื้อเพลิง และสถาน 
พยาบาล อยูในเกณฑดีมาก นอกเหนือ 
จากนั้นอยูในเกณฑดีทั้งหมด อยางไร 
ก็ตาม ดานแมสาย 2 ที่สรางใหมนี้ 
ยังไมสามารถใชงานไดอยางเต ็มที ่ 
เนื่องจากฝงเมียนมารมีปญหาการจัด

แนวทางและมาตรการ
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย (ตอนที่ 2)

ก

â´Â

Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×่Í¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò (ITD)

สำนักพัฒนาองคความรู

23

ITD Policy Brief



แบงรายไดระหวางรัฐฉานและรัฐบาล
กลางของเมียนมารในปจจุบัน ทำให 
สินคาอุปโภคและบริโภคจำนวนมาก
ตองมาแบงถายใสรถตู และเปลี่ยนไป 
ใชเสนทางผานดานแมสาย 1 ที่กำลัง 
ประสบปญหาการจราจรที่ติดขัดแทน 
เพื ่อเลี ่ยงการจายภาษีใหกับรัฐบาล 
กลาง

4) เชียงแสน โครงสรางพื้นฐาน 
โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะดาน 
แหลงทองเที่ยว เนื่องจากเชียงแสน 
เปนอารยธรรมเกาแก และมีทาเรือ 
ใหมที ่รองรับการขนสงตามลำน้ำโขง 
แตในปจจุบ ันยังไมม ีเส นทางรถไฟ 
ทั้งนี้มีแผนงานสรางทางรถไฟเพิ่มเติม
ในอนาคตในบริเวณใกลเคียง (เชียงของ) 
อยางไรก็ตาม ควรปรับปรุงถนนพหลโยธิน 
สำหรับการอำนวยความสะดวกที่จุด 
ผานแดน โดยรวมอยูในเกณฑดี 
โดยเฉพาะดานอาคารศุลกากร อาคาร 
ตรวจคนเขาเมือง และคลังสินคาอยู 
ในเกณฑดีมาก มีพื้นที่เพียงพอชัดเจน 
แตดานที่ควรปรับปรุง ไดแก สถานี 
ซอมรถและความสะดวกในการขามแดน 
(เรือเกาและไมไดมาตรฐาน) และควร 
เพิ่มคลังสินคาประเภทแชแข็งซึ่งยังมี
ไมเพียงพอในพื้นที่ นอกเหนือจากนั้น 
อยูในเกณฑดีทั้งหมด 

5) เชียงของ ระบบโครงสราง 
พื้นฐานในพื้นที่โดยรวมอยูในเกณฑดี 
แตยังไมมีแผนงานสรางเสนทางรถไฟ
ตามแผนการเชื ่อมโยงจากเชียงราย 
ในสวนถนน ฝงไทยอยูระหวางการ 
ปรับปรุงถนนตลอดเสนทางไปยังอำเภอ 

เมือง จังหวัดเชียงราย จึงทำใหยัง 
ประสบปญหาการจราจรติดขัดในอำเภอ 
เมือง จังหวัดเชียงราย ในสวนสปป.ลาว 
เสนทาง R3A แมจะสมบูรณแตชำรุด 
เสียหายบอยครั้งหลังฤดูฝน สำหรับ 
การอำนวยความสะดวกที่จุดผานแดน 
โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะ 
อาคารศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง 
คลังสินคาอยูในเกณฑดีมากหลังเปด
สะพานใหม แตยังขาดแคลนสถาน 
พยาบาลที่ไดมาตรฐาน

6) อรัญประเทศ ระบบโครงสราง 
พ้ืนฐานโดยรวมอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะ 
ดานสื่อสารโทรคมนาคมอยูในเกณฑ
ดีมาก ดานถนนอยูในเกณฑพอใช ซึ่ง 
มีโครงการกอสรางปรับปรุงถนนหลัก
เปน 4 ชองทางจราจรในอนาคต และ 
ควรเพิ่มทาอากาศยาน พัฒนาการ 
ประปาและสุขาภิบาล (รวมถึงแผน 
การปองกันน้ำทวม) และสรางแหลง 
ทองเที่ยวในพื้นที่ใหมากขึ้น สำหรับ 
การอำนวยความสะดวกที่จุดผานแดน 
อยูในเกณฑพอใช ดานระบบเอกสาร 
ท่ีดานศุลกากร ระบบตรวจคนเขาเมือง 
และสถานีบริการเช้ือเพลิงอยูในเกณฑดี 
ดานอาคารศุลกากรและอาคารตรวจ
คนเขาเมืองมีพื้นที่ไมเพียงพอ แตมี 
โครงการสรางดานศุลกากรแหงใหมที่
บานหนองเอี่ยน ซึ่งคาดวาอาจจะแก 
ปญหาความแออัดและความลาชาได 
สวนดานอื่นๆ ไดแก สถานีซอม 
บำรุงรถ คลังสินคา สถานพยาบาล 
และความสะดวกในการขามแดน ควร 
ปรับปรุงใหดีขึ้น

7) สะเดา ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
โดยรวมอยูในเกณฑปานกลาง มี 
ทาเรือ ทาอากาศยาน ไฟฟาและ 
พลังงาน อยูในเกณฑดี อยางไรก็ตาม 
ดานถนนยังประสบปญหาการจราจร
ที่ติดขัดอยูมาก แตเพื่อแกไขปญหา 
ดังกลาว ไดมีแผนงานสรางโครงการ 
มอเตอรเวยสะเดา - หาดใหญ ใน 
อนาคต นอกจากนี้ยังมีแผนปรับปรุง 
และสรางทาเรือรวมถึงพัฒนาเสนทาง
รถไฟ สำหรับดานประปาและสุขาภิบาล 
อยูในเกณฑที่ยังไมดี ควรปรับปรุง 
การอำนวยความสะดวกที่จุดผานแดน 
โดยรวมอยูในเกณฑดี ดานอาคาร 
ศุลกากรและอาคารตรวจคนเขาเมือง 
เปนอาคารเกาอยูในสภาพที่ไมดีและ
มีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ แตมีโครงการกอสราง 
อาคารใหม (ดานสะเดาแหงที่ 2) ใน 
อนาคต ซึ่งจะแกไขปญหาความแออัด 
ได นอกจากนี้ควรสรางสถานพยาบาล 
เพิ่มเติม

ท้ังน้ีผลการประเมินดานโครงสราง 
พื้นฐานพบวา หากตองการพัฒนา 
พื ้นท ี ่ เป าหมายดังกล าวน ี ้ เป นเขต 
เศรษฐก ิจพ ิ เศษตามแนวชายแดน 
ประเภทอ ุตสาหกรรมส งออกหร ือ 
พ้ืนท่ีการคา ยังตองพัฒนาดานโครงสราง 
พื ้นฐานและพัฒนาการเชื ่อมโยงกับ 
ประเทศเพื่อนบาน อาทิ แมสอด 
และกาญจนบุรี ที่ยังประสบปญหา 
ดานโครงสรางพื้นฐานที่ตองไดรับการ
ปรับปรุง โดยเฉพาะดานการคมนาคม 
เชื่อมตอกับทางหลวงสายหลัก ขณะ 
ที่พื้นที่เชียงรายและสะเดา มีความ 
พร อมด านโครงสร างพ ื ้นฐานและ 
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สาธารณูปโภครองรับไดดี สำหรับ 
ลำด ับความสำค ัญของการพ ัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน ข้ึนอยูกับอุตสาหกรรม 
เปาหมายที่วางแผนจะไปลงทุน หาก 
ตองการลงทุนดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหม ควรมุงเนนการ 
เคลื่อนยายแรงงานไดสะดวกและการ
เชื่อมโยงไปยังทาเรือเพื่อสงออกไปยัง
ตลาดตางประเทศ หากตองการลงทุน 

ดานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ควร 
ใหความสำคัญกับการสรางระบบน้ำ 
ประปาท ี ่ ม ี ค ุณภาพและเพ ียงพอ 
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกดาน
ระบบศุลกากรเพื ่อการเคลื ่อนยาย 
วัตถุด ิบและสินคาที ่สะดวกรวดเร็ว 
เม ื ่อพิจารณาผลการประเมินความ 
เหมาะสมของพ ื ้นท ี ่ เป นประเภท 
อุตสาหกรรมพบวา พื้นที่ที่มีความ 

เหมาะสมในการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษประเภทเกษตรแปรรูปมากที่สุด 
คือ สะเดา เชียงแสน และจังหวัด 
กาญจนบุรี สวนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
ในการจ ัดต ั ้ ง เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ 
ประเภทศูนยกลางการทองเที่ยวมาก
ที่สุด คือ แมสาย เชียงของ และ 
จังหวัดกาญจนบุรี
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ทิศทางการสงออกไทยป 
2558 คาดวาจะปรับตัว 
ด ี ข ึ ้ นจากป ท ี ่ ผ  านมา 

เนื่องจากฐานการสงออกในป 2557 
อยูใน ระดับต่ำคือติดลบรอยละ -0.4 
อยางไรก็ตามการฟนตัวของการสงออก 
ไทย ในป 2558 คาดวาจะไมสดใสนัก 
ถึง แมวาเศรษฐกิจโลกจะปรับตัวดีขึ้น 
แตไทยยังคงเผชิญปจจัยลบมากกวา 
ปจจัยบวก โดยคาดวาการสงออกไทย 
ป 2558 ในภาพรวมคาดวาจะขยายตัว 
รอยละ 3.2 หรือมูลคา 234,745 ลาน 
ดอลลาร (1.0-5.0% หรือ 229,866-
238,923 ลานดอลลาร) 

ในป 2558 คาดวาการสงออก 
ไทยไปตลาดหลัก ขยายตัวดีขึ้นจาก 
รอยละ 0.1 ในป 2557 เปนรอยละ 
2.1 ในป 2558 โดยมีการขยายตัวของ 
การสงออกในอเมริกา และอาเซียน 

(เดิม) แตการสงออกไปยุโรป และ 
ญี่ปุนยังคงซบเซา

ตลาดอเมริกา การสงออกไป 
อเมร ิกาคาดวาจะขยายตัวเพิ ่มข ึ ้น 
จากรอยละ 4.1 ในป 2557 เปนรอยละ 
5.9 หรือเปนมูลคา 25,302 ดอลลาร 
เน ื ่องจากคาดว าอเมร ิกาจะม ีการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจดีข้ึน โดยขยายตัว 
รอยละ 3.1 (ป 2557 2.2) จาก 
สถานการณการจางงานที่ดีขึ้น การ 
ลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น อยางไร 
ก็ตามอเมริกายังคงมีปจจัยเสี ่ยงจาก 
เง ินเฟอที ่อาจพุ งข ึ ้นรวดเร ็วกวาที ่ 
คาดการณไว ซึ่งจะกระทบกับการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสงออก 
ของไทยไปอเมริกา

ตลาดยุโรป การสงออกไปยุโรป 
คาดวาจะหดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ป 
หลังจากที่หดตัวอยางหนักในป 2555 

โดยในป 2558 คาดวาการสงออกไป 
ยุโรปจะหดตัวรอยละ -0.7 หรือเปน 
มูลคา 20,880 ดอลลาร แมวาใน 
ภาพรวมสหภาพยุโรป จะมีแนวโนม 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจดีขึ ้นเปน 
รอยละ 1.3 (ป 2557 0.8%) แต 
เนื่องจากในบางประเทศที่พัฒนาแลว
ในสหภาพย ุโรปม ีแนวโน มประสบ 
ปญหาด านตลาดอส ังหาร ิมทร ัพย  
นอกจากนี ้ย ังมีความกังวลวาปญหา 
ruble crisis อาจลุกลามกระทบตอ 
เศรษฐกิจยุโรปใหเลวรายลง นอกจาก 
นี ้การที ่ย ุโรปตัดสิทธิพิเศษทางภาษี 
ศุลกากร (Generalized System of 
Preference: GSP) ไทย ในทุกสินคา 
ตั้งแต 1 มกราคม 2558 จะสงผลให 
ความสามารถในการแขงข ันในการ 
สงออกสินคาของไทยลดลงในตลาด 
ยุโรป รวมถึงการที่เงินบาทเทียบเงิน 

ส
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ตรวจดวงชะตา
การส่งออกไทยปี 2558
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รองจะปรับตัวดีขึ้น เชน เกาหลีใต 
และออสเตรเลีย ท่ีดีข้ึนจากสถานการณ 
การสงออก และแนวโนมการลงทุนที่ 
เพิ่มขึ้นของทั้งสองประเทศ

ตลาดใหม ขยายตัวดีขึ้น จาก 
หดตัวรอยละ -0.5 ในป 2557 เปน 
รอยละ 3.7 ในป 2558 โดยมีการ 
ขยายตัวดีในทุกตลาด ยกเวนในจีนที่ 
การสงออกอาจหดตัวลง

ตลาดอาเซียน (ใหม) การสงออก 
ไปอาเซียน (ใหม) คาดวาจะมีการ 
ขยายต ัวในระด ับส ูงต อเน ื ่องจาก 
รอยละ 9.0 ในป 2557 เปนรอยละ 
8.6 ในป 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจ 
ของประเทศ CLMV ยังมีแนวโนม 
ขยายตัวในระดับสูง ทำใหคาดวาจะมี 
การนำเขาสินคาจากไทยเพิ่มขึ้น

ตลาดอินเดีย การสงออกไปอินเดีย 
คาดวาจะมีการขยายตัวด ีต อเน ื ่อง 
โดยคาดวาไทยจะมีมูลคาการสงออก
ขยายตัวรอยละ 6.8 ในป 2558 
เนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.4 ในป 2558 
จากนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
เพื่อแกปญหาการปรับปรุงกฎระเบียบ 
เพื ่อลดอุปสรรคดานการคาและการ 
ลงทุน

ตลาดจีน การสงออกไปจีน คาดวา 
จะหดตัวรอยละ -0.4 จากที่หดตัว 
รอยละ -7.9 ในป 2557เนื่องจาก 
คาดวาในป 2558 จีนจะมีการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจชะลอลง โดยขยายตัว 
รอยละ 7.1 ( ป 2557 7.4%) 
จากนโยบายการปฏ ิร ูปโครงสร าง 

เศรษฐกิจ โดยลดการพึ่งพาการลงทุน 
การชะลอการปลอยสินเชื่อทั้งสถาบัน
การเงินและนอกสถาบันการเงิน การ 
ชะลอลงของการลงทุน และกิจกรรม 
ทางดานอสังหาริมทรัพย รวมถึง 
นโยบายลดการนำเขาและหันมาพึ่งพา 
ในประเทศในประเทศมากข้ึน นอกจากน้ี 
การที่จีนถูกตัด GSP ในยุโรป และ 
แคนาดา จะสงผลใหจีนสงออกไดลดลง 
และม ีความต องการนำเข าส ินค า 
วัตถุดิบจากไทยเพื่อผลิตและสงออก 
ลดตามไปดวย

โอกาสและความเสี่ยง 
การส่งออกปี 2558

1. การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
และขยายตัวของการคาโลก เศรษฐกิจ 
โลกมีแนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 
จากรายงาน World Economic 
Outlook ของ International Mon-
etary Fund (IMF) คาดวาในป 2558 
เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 3.8 
จากรอยละ 3.3 ในป 2557 โดยเฉพาะ 
ในส วนของประเทศผ ู นำทางด าน 
เศรษฐกิจของโลกจะขยายตัวรอยละ 
2.3 ในปนี้ จากรอยละ 1.8 ในป 
ที่ผานมา จากแรงขับเคลื่อนของการ 
ฟนตัวทางเศรษฐกิจของอเมริกาเปน
สำคัญ ทางดานประเทศเกิดใหมและ 
ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียมีสัญญาณ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ ่มข ึ ้น 
เชนกัน โดยคาดวาเศรษฐกิจของประเทศ 
ในกลุมนี้โดยรวมจะสามารถขยายตัว 
ไดรอยละ 6.6 จากการฟนตัวทาง 

ยูโรมีแนวโนมแข็งคาขึ้น ซึ่งจะสงผล 
ลบตอการสงออกไทยไปยุโรป เน่ืองจาก 
สินคาไทยจะมีราคาสูงข้ึนในรูปเงินยูโร

ตลาดญี่ปุน การสงออกไปญี่ปุน 
คาดวาจะหดตัวตอเนื่องเปนปที่ 4 
โดยหดตัวรอยละ -1.0 หรือเปนมูลคา 
21,751 ดอลลาร จากที่หดตัวรอยละ 
-1.1 ในป 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจ 
ญี่ปุนหดตัวอยางรวดเร็วในชวงไตรมาส 
2/2557 จากการปรับเพ่ิมภาษี คาดวา 
ในป 2558 เศรษฐกิจญี่ปุนจะยังชะลอ 
ตัวโดยขยายตัว รอยละ 0.8 จากที่ 
ขยายตัวรอยละ 0.9 ในป 2557 ซึ่ง 
จะสงผลใหมีการนำเขาสินคาจากไทย
ลดลง

ตลาดอาเซียน การสงออกไป 
อาเซียนคาดวาจะขยายตัวเพิ ่มข ึ ้น 
จากหดตัวรอยละ -3.8 ในป 2557 
เปนขยายตัวรอยละ 4.4 หรือเปนมูลคา 
40,491 ดอลลาร เนื่องจากคาดวา 
เศรษฐกิจส วนใหญของประเทศใน 
กลุมนี้จะขยายตัวดีขึ้น โดยอินโดนีเซีย 
จะขยายตัวดีขึ ้นโดยขยายตัวรอยละ 
5.5 (ป 2557 5.2%) จากการที่ 
สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน 
ดานมาเลเซีย และฟลิปปนส คาดวา 
จะสามารถขยายตัวไดดีใกลเคียงกับป 
2557 เนื่องจากปจจัยสนับสนุนทาง 
ดานการเมือง และดานการเงิน

ตลาดรอง การสงออกไทยไป 
ตลาดรอง คาดวาจะสามารถขยายตัว 
ดีขึ้นจากรอยละ -3.2 ในป 2557 เปน 
รอยละ 3.7 ในป 2558 เนื่องจาก 
คาดวาเศรษฐกิจของประเทศในตลาด
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เศรษฐกิจนี้เองสงผลใหคาดวาการคา
โลกจะขยายตัวเพิ ่มข ึ ้นจากรอยละ 
2.8 ในป 2557 เปนรอยละ 5.0 ในป 
2558

2. การออนลงของคาเงินบาท 
แนวโนมการออนลงของคาเงินบาท 
จะสงผลใหไทยมีความสามารถในการ
แข งข ันด านราคาส งออกเพ ิ ่มข ึ ้น 
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงทิศทาง
คาเงินของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
พบวาประเทศเหลานี ้ก็มีทิศทางการ 
ออนลงของคาเงินเชนกัน ดังนั้น 
ปจจัยเรื่องการออนลงของคาเงินบาท
ไทยอาจไมสงผลบวกตอการสงออก 
ไทยมากนัก นอกจากนี้การที่คาเงิน 
บาทออนลง จะสงผลใหไทยมีตนทุน 
สินคาที่ตองนำเขาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 
ส ินค าท ี ่พ ึ ่ งพาว ัตถ ุด ิบนำเข าจาก 
ตางประเทศ

3. ราคาน้ำมันมีแนวโนมลดลง 
จะสงผลบวกตอไทยในดานของตนทุน 

การขนสงและตนทุนการผลิตที ่ตอง 
พ ึ ่ งพาพล ั งงานจะม ีท ิศทางลดลง 
แตอยางไรก็ตามการลดลงของราคา 
พลังงานงานจะสงผลใหประเทศคูคา 
ไทยที ่เปนประเทศผู ส งออกน้ำมันมี 
กำลังซื้อลดลง โดยไทยมีสัดสวนการ 
สงออกไปประเทศกลุมตะวันออกกลาง 
อเมริกาใต และรัสเซีย เปนสัดสวน 
รอยละ 5.0 2.1 และ 0.5 ของมูลคา 
การสงออกรวมของไทย

4. ไทยมีแนวโนมครองสวน 
แบงตลาดโลกลดลง ในป 2557 ไทย 
ครองสวนแบงตลาดรอยละ 1.23 ของ 
โลก ในป 2558 ไทยมีแนวโนมครอง 
สวนแบงตลาดลดลงเหลือ 1.21 เน่ืองจาก 
เสียสวนแบงตลาดใหประเทศ CLMV 
ซึ่งมีสินคาสงออกกลุมเดียวกัน เชน 
ผลิตภัณฑประมง น้ำตาล เครื่องดื่ม 
เครื่องนุงหม กระดาษและผลิตภัณฑ 
กระดาษ และผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด เปนตน

5. การถูกตัดสิทธิ GSP 

สหภาพยุโรป แคนาดา และตุรกี ตัด 
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized 
System of Preference) ไทย โดย 
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2558 เปนตนไป ซึ่งสงผลใหผูสงออก 
ไทยไมสามารถรับสิทธิพิเศษลดหยอน
หรือยกเวนภาษีศุลกากรขาเขาไปยัง 
ประเทศเหลานี้ แตจะตองเสียภาษี 
นำเขาในอัตราปกติ (Most Favoured 
Nation: MFN) เนื่องจากเศรษฐกิจ 
ของไทยมีการเติบโตอยางตอเนื ่อง 
และไม อย ู  ในเกณฑ ท ี ่ต องให การ 
ชวยเหลือ ซึ่งจะสงผลใหความสามารถ 
ในดานราคาการสงออกสินคาของไทย
ลดลงในประเทศเหลานี้

6. ราคาสินคาเกษตรป 2558 
มีแนวโนมลดลง การที่แนวโนมราคา 
สินคาเกษตรลดลงจะสงผลใหผูสงออก 
สินคาเกษตรของไทยมีรายไดจากการ
ส งออกลดลงตามไปดวยเม ื ่อส งใน 
ปริมาณที่เทาเดิม
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สวัสดีครับ ฉบับนี้เรามา 
ตอกันเรื่อง หมูบาน 
ศิวิไลซ… ฮวาซีชุน กัน 

ตอนะครับ ผมขอยอนถึงความเปนมา 
ของหมูบานฮวาซีชุน กันกอนนะครับ 
สำหรับผูอานบางทานที่พลาดอานฉบับ 
กอนหนานี้ หมูบานฮวาซีชุนตั้งอยูที่ 
ตำบลฮวาซ่ือ (Huashi) เมืองเจียงหยิน 
(Jiangyin) มณฑลเจียงซู (Jiangsu) 
ดานซ ีกตะว ันออกของประเทศจ ีน 
หางจากนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) ไป 
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 120 
กิโลเมตร เปนหมูบานที่ใชหลักการ 
ตามระบอบคอมมิวนิสตในอุดมคติของ 
ทานประธานเหมา เจอตง (Mao 
Zedong) เปนพื้นฐาน ซึ่งตองการ 
พัฒนาสังคมในชนบทของจีนใหเปน 
“หมูบานสังคมนิยมสมัยใหม” ที่ 
แบงปนและใชทรัพยากรในชุมชนเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดย 
ว ัตถ ุประสงค สำค ัญของการก อต ั ้ง 
“ฮวาซีชุน” เปนหมูบานตนแบบใน 
อดีตก็เพื่อประกาศใหโลกภายนอกได
รับรูวาระบบสังคมนิยมที่สมบูรณแบบ 
นั้นเปนเชนไร (ชวงเวลานั้น จีนปด 
ประเทศอยู) โครงการพัฒนาหมูบาน 
ฮวาซีชุนนี้ริเริ่มเมื่อป 2500 โดยมี 
ทานอู เหรินเปา (Wu Renbao) 
เลขาธิการพรรคดานซีกตะวันออกของ 

หมู่บ้านศิวิไลซ์ 
ฮว๋าซีชุน (ตอนจบ)

เมืองเปนผูบุกเบิกและพัฒนาหมูบาน
น้ีข้ึน ตอมาในป 2504 ชุมชนเจียงหยิน 
ไดถูกรวมตัวเขาดวยกันเพื่อจัดตั้งเปน
หมูบานฮวาซีชุนโดยมีพื้นที่รวมเพียง
ราว 1 ตารางกิโลเมตร ภายหลังการ 
เขารับตำแหนงเลขาธิการพรรคคนแรก 
ของหมูบาน ทานอู เหรินเปาก็เริ่มเอา 
ปรัชญาและแนวคิดในการพัฒนาที่มี 
ลักษณะเฉพาะมาเริ่มใชนับแตนั้นเปน
ตนมา นักวิชาการชาติตะวันตกเรียก 
ขานพิมพเขียวท่ีใชในการพัฒนาหมูบาน 
ดังกลาววาตั้งอยูบนแนวคิด “ทุนนิยม 
ที่มีลักษณะพิเศษแบบจีน”  

อู๋ เหรินเป่า ... 
ผู้นำที่ยิ่งใหญ่

อู เหรินเปา ... นักบุกเบิก ทาน 
อู เหรินเปาถือเปนผูนำหมูบานฮวาซี 
ชุนรุนแรก และประธานกรรมการคน 
แรกของฮวาซีกรุป ตลอดเวลาของการ 
บริหารงานเปนเวลานานหลายป ทาน 
เปนนักบุกเบิกตัวยง โดยพยายาม 
อยางยิ่งยวดกับการบุกเบิกและเสริม
สรางวัฒนธรรมเฉพาะของหมูบานและ 
องคกรธุรกิจอยางตอเนื่องโดยไมเกรง
กลัวตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเปนสิ่ง 
หนึ่งที่ทาทายผูคนในยุคนั้นอยางมาก 
ดังจะเห็นไดจากคำขวัญที่ปลูกฝงและ
ประกาศไววา “พวกเราเปลี่ยนแปลง 

สิ่งตางๆ ทุกเดือน และการพัฒนา 
ตองเกิดขึ้นทุกป”

เมื่อกาวเขารับตำแหนงผูบริหาร
หมูบานในป 2513 ทานก็ออก “กฎ 3 
ไม” ที่ใชปฏิบัติกับตนเอง ดังนี้ 1) 
ไมรับเงินเดือนสูงสุดในหมูบาน 2) ไม 
พักในบานที่ดีที่สุดในหมูบาน และ 3) 
ไมรับโบนัสที่สูงที่สุดในหมูบาน ซึ่งใน 
ระยะแรกที่ทานออก “กฎ 3 ไม” 
ดังกลาว ก็มีคนในพรรคคอมมิวนิสต 
จีนบางสวนติฉินนินทาวาทานพยายาม 
ที่จะสรางภาพ ซึ่งทานก็มิไดตอบโต 
แตอยางใด 

อยางไรก็ดี จากคำสัมภาษณกับ 
ผูประกาศขาวรายหนึ่งในเวลาตอมามี
ถ อยความที ่ เก ี ่ยวโยงและนาค ิดว า 
“การที่คนหนึ่งคนจะเสแสรงสรางภาพ 
ก็สามารถทำไดแคชวงเวลาหนึ่งเทานั้น 
แตเราทำมาทั้งชีวิต ถาเปนการแสรง 
สรางภาพจริง เขาจะสรางภาพใหผูบริหาร 
ในพรรคคอมมิวน ิสต และผู บร ิหาร 
หมูบานฮวาซีชุนไดเห็น” อานมาถึง 
ตรงน้ีแลว ก็อาจทำใหผูอานนึกเสียดาย 
ที่ผูหลักผูใหญของบานเมืองเราในอดีต 
หลายทานไมไดมีโอกาสรับเอาขอคิด
ดีๆ เชนนี้ไปยึดถือปฏิบัติ 

อู เหรินเปา ... นักปรัชญาที่ 
ปราดเปรื่อง ทานอู เหรินเปามีความ 
คิดที ่ปราดเปรื ่องและแฝงความเปน 

ส
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ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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นักปรัชญาที่เขาใจชีวิตจริงและไมฟุง 
เฟอไวในตัวอยางเต็มเปยม ตลอด 
เวลาของการเปนผู นำหมู บานแหงนี ้ 
ทานมอบปรัชญาและขอคิดหลายเรื่อง 
ใหอนุชนรุนหลังไดยึดถือปฏิบัติ อาทิ 
การกำหนด 5 ปจจัยแหงความสุข 
อันไดแก รถยนต ที่อยูอาศัย เงินทอง 
ลูกหลาน และหนาตาทางสังคม พรอม 
กับ 3 สิ่งที่เมื่อเราร่ำรวยมีฐานะ 
แลวตองไมลืมอยางเด็ดขาด ไดแก 
“การไมลืมประเทศ ไมลืมสวนรวม 
และไมลืมคนใกลชิด” ทานมีวาจาเปน 
เลิศ ซื่อสัตย เอื้อเฟอเผื่อแผ และ 
ปรารถนาใหคนที่อาศัยในหมูบานอยู
อย างมีความสุขและความพอเพียง 
โดยแท สำหรับสมาชิกในหมูบานหรือ 
พนักงานในกลุ มธุรกิจฮวาซีชุนแลว 
ทุกคนจึงถือเปนโชคและตางตระหนัก
ดีวา “หมูบานจะพัฒนากวางไกลได 
ยอมตองการผูนำที่ดี” 

นอกจากนี้ คำขวัญหนึ่งของทาน 
อู เหรินเปาที่ “โดนใจ” คณะของเรา 
เปนอยางมากเมื่อครั้งไปเยือนหมูบาน 
แหงนี้เมื่อชวงตนป 2557 ก็คือ “ถึง 
บานมีทองคำหลายตัน วันหนึ่งก็กิน 
ขาวแค 3 มื้อ ตอใหบานใหญโต 
หรูหราขนาดไหน คนหนึ่งก็ตองการ 
เพียงท่ีนอนท่ีอบอุน” คำขวัญดังกลาว 
ถูกจัดทำเปนแผนปายขนาดใหญสีแดง 
ตัวอักษรสีขาวติดตั ้งอยู ในใจกลาง 
หมูบานเพ่ือเตือนใจชนรุนหลัง นอกจาก 
นี้ ยังมีคติที่สอนใหคนในหมูบานรูจัก 
ทำมาหากินแทนที่จะงอมืองอเทาเอา
แตขอความชวยเหลือจากผูอื่น คือ 
“หาปลามาใหกินหรือจะสู สอนวิธี 
จับปลา” ซึ่งผูนำจีนหลายทานของ 
จีนในเวลาตอมาก็ไดหยิบยกถอยคำ 
ดังกลาวขึ้นมากลาวในสุนทรพจนอยู 
เนือง ๆ 

อู เหรินเปา ... ผูอุทิศตัวเพื่อ 
สังคม ทานอู เหรินเปาเปนคนมีจิตใจ 
ดีตอสวนรวมและผูอื่น ทานเปนคน 
ทำงานหนัก เพราะตลอดระยะเวลา 
50 ป ทานใชเวลากับการทำงานถึง 
วันละ 13–14 ชั่วโมง ... ทุกวัน ไมมี 
วันหยุดเสารอาทิตยนอกจากนี้ จาก 
การสืบคนดูร ูปภาพในอดีตก็พบวา 
ทานอู เหรินเปาเปนคนยิ้มแยมแจมใส 
รูปภาพที่ปรากฏในทุกอริยาบท แม 
กระทั ่งยามทำงานอยางแข็งขันก็ยัง 
แฝงไวดวยรอยยิ้มเสมอ 

ความพยายามและจิตวิญญาณ 
ของทานอู เหรินเปาไดแทรกซึมเขา 
ไปอยูในเกือบทุกอณูของหมูบานฮวา
ซีชุน แมเวลาจะผานไปนานเพียงใด 
แตความรักความผูกพันของผู คนใน 
หมู บานก็ยังคงแนบแนนเชนเดิมไม 
เสื่อมคลาย แมวากอนหนานั้น ทานอู 
เหรินเปาไดกลาวไวในหลายโอกาสวา
จะอยูชวยบริหารงานของหมูบานจน
อายุ 80 ป แตทานก็เปลี่ยนใจในเวลา 
ตอมา และเปดทางใหแกนายอู เซี๊ยะ 
เอิน (Wu Xie'en) ลูกชายคนที่ 4 
ซึ่งในการเลือกตั้งเลขาธิการพรรคของ 
หมูบานคนใหมเมื่อป 2546 ผูมีสิทธิ 
ลงคะแนนเสียงในหมู บานจึงตางเท 
คะแนนเสียงใหแกนายอู เซี๊ยะเอิน 
เพื่อใหเขามาสานงานตอในอนาคต 

เมื่อมีคนไปสอบถามทานถึงการ
ตัดสินใจ “สงไมตอ” ท่ีเร็วกวากำหนด 
ดังกลาว ทานก็ตอบแบบใหขอคิดวา 
นอกจากเหตุผลในเรื่อง “สังขารที่ไม 
เที่ยง” แลว ทานยังตองการใหมั่นใจ 
วาจะมีเรี ่ยวแรงและกำลังสติปญญา 
ใหคำปรึกษาแกคณะผูบริหารชุดใหม
ไดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู อยางไรก็ดี 
ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 ชาวบาน 
ฮวาซีชุนและพี่นองชาวจีนทั่วประเทศ 

ตางตองโศกเศราเสียใจกับการจากไป
อยางไมมีวันกลับของทานอู เหรินเปา 
ศิริรวมอายุ 85 ป รางที่ปราศจาก 
ลมหายใจของทานถูกหอหุมดวยธงชาต ิ
จีนใหทุกคนไดไวอาลัยเปนครั้งสุดทาย 
อยางสมเกียรติ

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
... เป็นระบบ ต่อเนื่อง

การใชกำลังภายใน ... ดึงกำลัง 
ภายนอก ฮวาซีชุนนับวาไดรับการ 
พัฒนาอยางเปนระบบตามความพรอม 
และเหมาะสมกับสถานการณ หาก 
ยอนกลับไปดูการพัฒนาภาคการผลิต
ของหมูบานก็พบวา กระบวนการ 
พัฒนาเริ่มตนจากสินคาดานการเกษตร 
ท่ีมีอยูเดิม และขยายไปสูสินคาอุตสาหกรรม 
ในเวลาตอมา สุดทายจึงขยายเปนผู 
รับจางผลิต ในเชิงของขนาด การ 
พัฒนาของฮวาซีกรุปก็เริ่มตนจากการ
จัดตั้งกิจการขนาดเล็ก ตอมาจึงเพิ่ม 
จำนวนกิจการและพัฒนามาเปนบริษัท 
ขนาดกลาง และเปนกลุมเครือธุรกิจ 
ในภายหลัง ซึ่งผลักดันจนขึ้นทะเบียน 
อยู ในตลาดหลักทรัพยเมืองเซินเจิ ้น 
ในที่สุด 

ขณะท ี ่ ในด านประเภทธ ุรก ิจ 
หมูบานเริ่มตนจากธุรกิจซอมทำเครื่อง 
จักรกลทางการเกษตรขั ้นพื ้นฐานที ่ 
ตนเองมีความพรอม และพัฒนาจาก 
อุตสาหกรรมเบาไปสูอุตสาหกรรมหนัก 
หลากหลายประเภทถึง 6 หมวดสำคัญ 
ไดแก อลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก 
สิ่งทอ เคมี และอิเล็กทรอนิกส พรอม 
กับการดึงเอาวัตถุดิบและจุดแข็งของ
กิจการภายนอกเขามาใชประโยชนใน
พื้นที่

ชวงเวลาที่สำคัญของฮวาซีชุน
• ป 2500 โครงการพัฒนาหมูบาน 
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ฮวาซีชุนกอกำเนิดทานอู เหรินเปา 
ไดรับแตงตั้งเปนเลขาธิการพรรคดาน
ซีกตะวันออกของเมือง
• ป 2504 ชุมชนเจียงหยินไดถูกรวม 
ตัวเขาดวยกันเพื ่อจัดตั ้งเปนหมูบาน 
ฮวาฉีชุน
• ป 2537 ฮวาซีกรุปไดถูกกอตั้งขึ้น 
โดยประกอบดวย 8 บริษัทใหญที่มี 
สินทรัพยคงที่รวม 6,000 ลานหยวน
• ป 2541 ฮวาซีชุนนำเอากิจการ 
ภายใต ช ื ่ อของหม ู บ  านเข  าตลาด 
หลักทรัพยเซินเจิ้น ซึ่งสื่อมวลชนได 
ใหสมญานามวา “หุนหมูบานแหงแรก 
ในจีน”
• ป 2547 กลุมธุรกิจมียอดขายรวม 
สูงถึง 26,000 ลานหยวน
• ป 2549 กลุมธุรกิจมีรายไดรวมแตะ 
30,000 ลานหยวนเปนครั้งแรก
• ป 2554 ฮวาซีกรุปทุมงบประมาณ 
กวา 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ 
โฆษณาดานการทองเที่ยวเปนเวลานาน 
2 เดือนในยานธุรกิจอยางไทมสแควร 
นิวยอรก
• ป 2556 ทานอู เหรินเปาเสีย 
ชีวิตเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 กลุม 
ธ ุ รก ิจทำสถ ิต ิม ี รายได ส ู งถ ึ งกว  า 
50,000 ลานหยวน 

ในป 2503 ฮวาซีชุนแทบไมมี 
โรงงานอุตสาหกรรมอยูเลย นับแตป 
2513 หมูบานฮวาซีชุนไดพัฒนาอยาง 
ตอเนื่องจากทองไรทองนาที่แรนแคน
ขึ้นเปนหมูบานที่มีความผสมผสานของ 
การผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค 
หลังการเปดประเทศสูโลกภายนอก 

ตอมาในป 2542 ฮวาซีกรุปมี 
บริษัทในเครือทั้งสิ้น 13 บริษัทและ 
โรงงานกวา 40 โรงงาน หลังจากนั้น 
ฮวาซีกรุ ปเริ ่มเขามามีบทบาทในการ 

แขงขันกับอุตสาหกรรมภายนอก โดย 
เริ่มจากการเปนองคกรแรกที่นำกิจการ 
ของหมูบานเขาตลาดหลักทรัพย ซึ่ง 
ครอบคลุมธุรกิจมากมาย อาทิ อุตสาหกรรม 
สิ่งทอ สารเคมี เสนใย เคมี เครื่อง 
แตงกาย โรงไฟฟาพลังงานความรอน 
การว ิจ ัยผล ิตภ ัณฑทางการเกษตร 
และบริการทางเทคนิค

ในป 2547 กิจการมีรายไดรวม 
ถึง 26,000 ลานหยวน ซึ่งสวนหนึ่ง 
เปนผลมาจากการขยายธุรกิจจากดาน 
การผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพียงดาน
เด ียวไปครอบคล ุมถ ึงด านบร ิการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเมือง
ฮวาซีชุนพัฒนาไปอยางรวดเร็วและ 
สรางรายไดจำนวนมหาศาล คิดเปน 
ถึงรอยละ 20 ของเศรษฐกิจโดยรวม 
โดยมีนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 
ราว 1 ลานคนตอป ทั้งนี้ ในเดือน 
สิงหาคม 2554 ฮวาซีชุนทุมงบประมาณ 
กวา 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ 
โฆษณาดานการทองเที่ยวเปนเวลา 2 
เดือนในใจกลางยานธุรกิจอยางไทม 
สแควร นิวยอรก อันโดงดังของสหรัฐฯ 

รายไดของบริษัทราวรอยละ 30 
มาจากอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็ก 
กลาที่ฮวาซีกรุปนำเขาวัตถุดิบมาจาก
อินเดียและบราซิล และแปรรูปกอน 
สงออกไปยัง 40 ประเทศทั่วโลก อีก 
สวนหน่ึงมาจากโรงงานส่ิงทอและเส้ือผา 
สำเร็จรูปจำนวนรวมราว 100 แหงซึ่ง 
เปนสถานที ่ทำงานของแรงงานหญิง 
ในหมูบาน นอกจากนั้น กลุมธุรกิจยัง 
ลงทุนในวัตถุดิบอื่น อาทิ อลูมิเนียม 
และสรางโรงแรมหลงซี (Longxi) 
อาคารระฟาใจกลางเมืองที่มีความสูง
กวา 320 เมตรเพื่อฉลองครบรอบ 50 
ปของหมูบาน ผลจากการดำเนินการ 
ภายใตหลักการดังกลาวอยางตอเนื่อง 

ทำใหหมูบานเปยมสุขในปจจุบันมีกิจ
การขนาดใหญจำนวน 8 ราย และม ี
กิจการขนาดยอมในเครืออีกกวา 60 
รายจำนวน 44 โรงงาน สงผลให 
หมูบานฮวาซีชุนนี้มีสินคาที่หลากหลาย 
ซึ่งสรางรายไดมากกวา 28,000 ลาน 
หยวนตอป 

การจัดการและการจัด
สรรรายได้ ... มองไกล 
เป็นระบบ 

หลักการจัดการ ... แฝงไวดวย 
ขอคิดที่ดี ในดานการจัดการ ฮวา 
ซีชุนใชระบบ “1 แยก 5 สวน” 
หรือระบบการทำงานบนพื้นฐานของ
หลักการ “หนึ่งกระจายหา” กับพื้นที่ 
โดยรอบทั้งหมด 16 เขตพื้นที่ของ 
ฮวาซีชุน ทั้งนี้ ระบบการทำงาน 
ดังกลาวประกอบดวย 1) การบริหาร 
ในระบบเดียวกัน 2) ผูบริหารใชระบบ 
เดียวกัน 3) การแบงจายแรงงานใน 
ระบบเดียวกัน (ดูจากสถานะภาพของ 
แตละตำแหนง) 4) สวัสดิการแบงจาย 
ในเวลาเดียวกัน และ 5) การกอสราง 
วางระบบเดียวกัน  

นอกจากนี้ ผูบริหารฮวาซีชุนยัง 
มีหลักการบริหารงานที่มีประชาชนเปน 
ศูนยกลางและสะทอนถึงความใกลชิด
ระหวางภาครัฐและเอกชนอยางนา 
สนใจหลายประการ ซึ่งอาจนำมา 
ประยุกตใชกับการบริหารงานบานเมือง 
และองคกรเอกชนได อาทิ 

1. การไมกลัวประชาชนจะไมฟง 
ผูบริหาร แตกลัวผูบริหารจะไมฟง 
ประชาชน 

2. การไมกลัวประชาชนจะไมฟง 
คำสั่ง แตกลัวผูบริหารจะสั่งผิด

3. เมื่อใดที่ประชาชนตองการ ผู 
บริหารจะทำทันทีและทำใหดี 
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Tourism) ก็มี ทั้งนี้ สถานที่ทองเที่ยว 
เชิงสัญลักษณท่ีทานผูอานควรหาโอกาส 
แวะเวียนไปเยี่ยมชม ก็ไดแก

เจดียฮวาซี (Huaxi Pagoda) 
ซึ ่งถือเปนเอกลักษณของฮวาซีชุนที ่ 
นาสนใจแหงหนึ่ง เจดียสีสมแดงนี้มี 7 
ระดับ 17 ชั้น และมีความสูงรวม 93 
เมตร โดยมีท้ังส้ิน 9 อาคารใหญลอมกรอบ 
เปนสี่เหลี่ยมผืนผา เจดียดังกลาวใช 
งบประมาณในการกอสรางกวา 124 
ลานหยวน ชั้นบนสุดของแตละอาคาร 
มีน้ำเตาทองคำท่ีมีน้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม 
ขณะเดียวกัน ยอดเจดียก็มีสถาปตยกรรม 
ที่นัยวาเปนจุดรับพรและโชคลาภจาก
สรวงสวรรค และมีปายตัวอักษรสีแดง 
ขนาด ใหญ  ด  า นหน  าท ี ่ เข ี ยนว  า 
“ฮวาซีชุน ประเทศจีน” ยามค่ำคืน 
เจดียเหลาน้ีก็ยังเปดไฟ 7 สีสวางไสวย่ิง

• โรงแรมนานาชาต ิหลงซ ี 
(Longxi International Hotel) ซึ่ง 
นับเปนสัญลักษณใหมใจ กลางเมือง 
ไมไกลจากเจดียฮวาซีนัก โรงแรมแหงน้ี 
ไดความคิดริเริ่มมาจากดูไบ (Dubai) 
และมาประยุกตใหเขากับสภาพการณ
ทองถิ่น โดยเริ่มกอสรางเมื่อป 2551 
และเปดอยางเปนทางการเมื ่อวันที ่ 
12 ตุลาคม 2554 เพื่อฉลองครบรอบ 
5 ทศวรรษของหมูบานแหงนี้ ภายใน 
ตกแตงอยางสวยหรูดวยเสาและพื ้น 
หินออน 

โรงแรมแหงนี้ใชงบประมาณลงทุ
น ถึง 1,700 ลานหยวน และจัด 
แบงออกเปน 6 สวนตามระดับความสูง 
แตละชั้นมีสวนสาธารณะ โรงแรมแหง 
นี้มีหองพักรวม 826 หองและมีหอง 
เลี้ยงรับรองที่จุคนไดถึง 5,000 คน ซึ่ง 
เกือบสามารถรับคนทั้งหมู บานไดใน 
คราวเดียว นอกจากนี้ ในแตละชั้นยัง 
มีกระทิงทองแดง กระทิงเงิน กระทิง 

ทองคำ และอื่นๆ ตั้งเปนสัญลักษณ 
โดยกระทิงทองคำซึ ่งตั ้งเดนอยู ที ่ชั ้น 
60 ของโรงแรมมีน้ำหนักถึง 1 ตัน 
และใชเงินในการกอสรางไปถึง 300 
ลานหยวน (มูลคาปจจุบันกวา 500 
ลานหยวน) ที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง 
ก็คือ ชั้นบนสุดของโรงแรมที่หากมอง 
จากดานนอกก็มีหนาตาเปนทรงกลม 
เหมือนลูกกอลฟสีทองลอยอยู เปน 
หองสูทที่มีสนนราคาคาที่พักถึงคืนละ 
99,999 หยวน หรือกวา 500,000 
บาท ซึ่งคนในหมูบานตางเชื่อวาถา 
บุคคลใดพักอยูในหองสูทถึง 7 วันจะ 
สมหวังไดสิ ่งที ่ปรารถนาทุกประการ 
(หรือไมอยางน้ันก็อาจลมละลายไปเลย) 

• สวนสาธารณะแหงความสุข 
(Happiness Park) เพื่อใหคนใน 
หมู บ านไดมีแหลงพักผอนหยอนใจ 
ทดแทนการขาดหายไปของสถานบันเทิง 
ผูบริหารของหมูบานไดกอสรางสวน 
สาธารณะแหงความสุขขึ ้นในใจกลาง 
เมือง สำหรับบุคคลภายนอก การเขา 
เยี่ยมชมสวนฯ เสียคาบัตรผานประตู 
เพียงไมกี่หยวน แตนับวาคุมคายิ่ง 
ภายในสวนเต็มไปดวยตนไมและรูป 
ปนหินมากมาย 

ในพื้นที่สวนยังมีระฆังที่มีน้ำหนัก 
ถึง 48 ตัน ขนาดใหญราว 20 คน 
โอบแขวนอยู ซึ่งถือเปนระฆังที่ใหญ 
ที่สุดในโลก ทานอู เหรินเปาและ 
ชาวบานไดชวยกันระดมหาทุนกอสราง 
ระฆังนี้ ซึ่งเปนจำนวนถึง 9,980,000 
หยวน โดยวาจางโรงงานที่เมืองอูฮั่น 
(Wuhan) ใหผลิตระฆังนี้ขึ้น เฉพาะ 
คาขนสงจากเมืองอูฮั ่นไปยังฮวาซีชุน
ก็ตองใชเงินถึง 870,000 หยวน จาก 
การพูดคุยกับเจาหนาที ่ของหมู บาน 
ไดรับแจงวาราคาปจจุบันของระฆังนี้
อาจมีมูลคาสูงถึง 40 ลานหยวน ตอน 

4. เมื่อใดที่ประชาชนไมเขาใจ ผู 
บริหารตองเพิ่มการสื่อสาร แลวรอให 
ประชาชนมีสติ จึงเริ่มดำเนินการ

5. เมื่อใดที่ผูบริหารบริหารงาน 
ผิดพลาด ขอใหทุกคนมาพิจารณา 
และชวยกันใหคำแนะนำ 

6. ผูบริหารตองขยันศึกษาหาความรู 
อยางไมสิ้นสุด 

7. การรับฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชนทุกคน

8. เม่ือผูบริหารทำเร่ืองท่ีดี ประชาชน 
ก็จดจำ เมื่อผูบริหารทำเรื่องไมดี 
ประชาชนก็จดจำ แตท่ีประชาชนจดจำ 
นั้นไมใชคุณ แตเปนพรรคคอมมิวนิสต 
ดังคำกลาวที่ย้ำเตือนผานวิทยุกระจาย 
เสียงของหมูบานที่วา 

“ทองนภาเหนือฮวาซีชุนเปน 
ของพรรคคอมมิวนิสต พื้นดินของ 
ฮวาซีชุนก็เปนสังคมนิยม” 

เมื่อขาดธรรมชาติ ... 
ก็สร้างแหล่งท่องเที่ยว

ดวยความที่การทองเที่ยวนับเปน 
หนึ่งในสาขาธุรกิจที่ฮวาซีชุนใหความ
สำคัญ แต ธรรมชาติมิไดมอบสถานที่ 
ทองเที่ยวที่โดดเดนไวใหแกฮวาซีชุน 
ผูบริหารของหมูบานจึงพยายามสราง 
“สถานที่ทองเที่ยวทางจิตใจ” ขึ้น 
เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหกับคนในหมูบาน 
และดึงดูดการทองเที่ยวจากภายนอก
เพื่อเปนแหลงรายไดที ่เขามากระตุน 
เศรษฐกิจภายในหมูบาน ยิ่งหมูบาน 
มั ่งคั ่งมากขึ ้นก็ยิ ่งทำใหชื ่อเสียงขจร 
กระจายและมีผูคนภายนอกอยากเขา
มาสัมผัสและเร ียนรู แนวคิดในการ 
พัฒนาหมูบาน ประเมินวาปจจุบันมี 
นักทองเที่ยวราว 2 ลานคนตอปมา 
เยือนฮวาซีชุน บางเรียกการทองเที่ยว 
น้ีวา “การทองเท่ียวเชิงม่ังค่ัง” (Wealth 
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ที่ไปเยือนหมูบานแหงนี้ พวกเราก็ยัง 
ไปขอลั่นระฆังใบโตนี้ดวยซุงทอนใหญ
ที่ติดตั้งอยูดวยเชนกัน

การลอกเลียนแบบ 
ความสำเร็จได้หรือไม่

ภายหลังการศึกษาและแวะเวียน
ไปเย ี ่ยมชมหม ู บ านฮซ าซ ีช ุนแล ว 
ทำใหผมคิดเตลิดไปหลายประเด ็น 
ประการแรก ผม “เปนปลื้ม” ยกยอง 
คุณสมบัต ิในหลายด านของทานอ ู  
เหรินเปา ไมวาจะเปนดานความเปน 
นักบุกเบิก ความเปนผูนำ ความมี 
วิสัยทัศนและคุณธรรม และความ 
เสียสละและใสใจในการทำงานเพื ่อ 
ส วนรวมโดยไม ร ู จ ักเหน ็ดเหน ื ่อย 
สิ ่งเหลานี ้ม ักเกิดขึ ้นยากในชั ่วชีว ิต 
หนึ่งของบุคคลคนหนึ่ง ขณะเดียวกัน 
พวกเราก็รูสึก “ชื่นชม” ลูกบานใน 
ความทุ มเททำงานชนิดไมมีว ันหยุด 
การรวมมือทำงานเปนทีม การรูจัก 
แบงปนและพอเพียง และการเปน “ผู 
ตามที่ดี” ที่เปดโอกาสใหคนดีมีความ 
รู ความสามารถในการเขามาทำงาน 
ตั้งแตรุนคุณพอมาถึงรุนลูก และให 
คำแนะนำท่ีเหมาะสมในแตละชวงเวลา

ผมไมคอยเห็นเหตุการณเชนนี ้ 
เกิดขึ้นในเมืองไทยเรามากนัก บอย 
ครั้งที่เราเห็นรุนคุณพอสรางฐานและ
ชื่อเสียงไวเปนอยางด ี แตก็มาลมเหลว 
ในรุนถัดมา โดยสวนใหญเรามักเห็น 
วา ตระกูลหนึ่งสามารถรักษาความดี 
ไวไดไมเกิน 3 ช่ัวอายุคนเปนอยางมาก 
จนลูกหลานถูกกนดาที่ทำใหชื ่อเสียง
ที่รุนกอนๆ สั่งสมไวปนปไปก็มาก 

อีกประเด็นสำคัญก็คือการประยุกต 
ใชแนวทางการพัฒนาหมูบานฮวาซีชุน 
กับวิถีชีวิตในปจจุบัน อาทิ การให 
ลูกบานทำงานหนักโดยไมมีว ันหยุด 

และเงื ่อนไขอื่นดังกลาววามีความถูก
ตอง เหมาะสม และเปนสามัญหรือไม 
อยางไร สภาพการณที่แตกตางกัน 
ของยุคสมัยก็อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
ตองพิจารณา รัฐบาลจีนในปจจุบัน 
ควรนำเอาระบบและแนวทางการ 
พัฒนาฮวาซีชุนดังกลาวไปประยุกตใช
ในพื้นที่อื่นหรือไม 

นอกจากนี้ เรายังอาจตองคำนึง 
ถึงความจำเปนที่ทานประธานาธิบดีสี 
จิ้นผิง (Xi Jinping) และนายก 
รัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) 
ตองการตอบสนองตอความตองการ 
ของพรรคคอมมิวนิสตเดิมที่หวังใหโลก 
รับรูถึง “หมูบานสังคมนิยมสมัยใหม” 
ที ่แบงปนและใชทรัพยากรในชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ซ่ึงในประเด็น 
เหลานี้ มีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต 
และนักวิชาการจีนวิเคราะหวิจารณ 
แตกตางกันออกไป 

โดยในดานหนึ่ง ระบบและแนว 
ทางเชนนี ้อาจชวยกระตุ นพลังและ 
ศักยภาพที่ซอนอยูใหเกิดประโยชนใน
ภาพรวมของเศรษฐกิจได ผูคนใน 
ชนบทของจีนส วนใหญอาจยังขาด 
ความรูและประสบการณในการพัฒนา 
เศรษฐกิจอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ทำใหคนเหลานั ้นต องการแนวทาง 
ปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมจากผูนำ 
ท่ีดี ระบบดังกลาวจึงกลายเปนเคล็ดลับ 
ของความสำเร็จในการพัฒนาฮวาซีชุน 
ในชวงที่ผานมา ขณะเดียวกัน ในเชิง 
การเมือง คนเหลานี้ก็อาจไมตองการ 
และหรือไมพรอมสำหรับ “ความเปน 
ประชาธิปไตย” ที่สมบูรณแบบ การ 
เล ือกต ั ้ งอาจไม  ใช คำตอบส ุดท าย 
เพราะบอยครั้งพบวา การเลือกตั้ง 
กลับถูกครอบงำโดยคนเพียงบางกลุม 
ทำใหคนดีไมอาจเขามาเปนตัวแทน 

หรือม ีบทบาทในการบริหารช ุมชน 
หรือประเทศได เหตุการณทำนองนี้มี 
ใหเห็นมากมายในหลายประเทศกำลัง
พัฒนา

แตในอีกดานหนึ่งก็มีนักวิชาการ
และกลุ มที ่ไม เห ็นดวยเปรียบเปรย 
ระบบดังกลาววามีลักษณะเปน “กึ่ง 
ระบบทาส” ที่ลูกบานตองผูกติดกับ 
หมูบานตลอดชีวิต ใครยายออกก็สูญเสีย 
ความมั ่งค ั ่งท ี ่ส ั ่งสมไว ในกองกลาง 
จนหมดส้ิน บางก็เห็นวาลักษณะเฉพาะ 
ของผูนำและสภาพแวดลอมในยุคนั้น 
เปนปจจัยสำคัญของความสำเร็จ ซึ่ง 
มิไดเกิดขึ้นบอยๆ ทำใหระบบดังกลาว 
ไมอาจใชไดดีกับพื ้นที ่อื ่นหรือสังคม 
สมัยใหมในปจจุบันหรือในอนาคตได 
ดังจะเห็นไดจากการนำเอาแนวคิดใน
การพัฒนาฮวาซีชุน ดังกลาวไปสราง 
หมูบานที่คลายคลึงกันขึ้นในพื้นที่อื ่น 
อาทิ ฮวาชีชุนหนิงเซี่ย (Ningxia) และ 
ฮวาซีชุนเฮยหลงเจียง (Heilongjiang) 
แตยังไมมีหมู บานใดที ่ประสบความ 
สำเร็จไดดังเชนในอดีต

ไมวาแนวทางการพัฒนาหมูบาน
ฮวาซีชุนจะถูกนำไปขยายวงตอหรือ 
ไมก็ตาม แตวันนี้ทุกคนไดตระหนักดี 
ถึงความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนหนึ่ง 
ลวนกอเกิดจาก “มันสมอง” ความ 
คิดที่ดี “ความเชื่อมั่น” ความตั้งใจ 
จริง “สองมือ” ความรวมมือรวมใจ 
และ “จิตใจ” ความมุงมั่นที่จะทำ 
สิ่งเหลานั ้นใหเกิดเปนรูปธรรมอยาง 
แทจริง 
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บริการสุขภาพเปนหนึ ่ง 
ในธุรกิจที่มีศักยภาพของ 
ไทย ไมวาจะเปนบริการ 

ทางการแพทยซึ่งไทยมีเปาหมายที่จะ
เป นศ ูนย กลางทางการแพทย ของ 
ภูมิภาค (Medical Hub) เนื่องจาก 
โรงพยาบาลไทยและแพทย  ไทยม ี 
คุณภาพในระดับสูง ประกอบกับมี 
ความพรอมดานแหลงทองเที ่ยวและ
ที ่พ ักซึ ่งจ ูงใจใหม ีผ ู มาใชบร ิการใน 
ลักษณะทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical 
Tourism) เพิ่มขึ้นตอเนื่อง หรือธุรกิจ 
ที ่ตอบสนองกระแสการดูแลสุขภาพ 
(Wellness) อยางสปาของไทย ซึ่ง 
กลาวไดวามีชื่อเสียงระดับโลก ดังนั้น 
ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยจึงเปน 
ธุรกิจที่มีโอกาสในการขยายการลงทุน 
ไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก พมา 
กัมพูชา และ สปป.ลาว นอกจากนี้ 
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานที่ดีขึ้น 
ทำใหประชากรมีความตองการบริการ 
ทางการแพทยที่ดีขึ้นเชนกัน รวมไป 
ถึงบริการสุขภาพอื่นๆ อาทิ การรักษา 
ความงาม และสปา ก็มีความตองการ 
เพิ่มขึ้นตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ดวย สำหรับแนวโนมสำคัญของลักษณะ 
การใชบริการทางการแพทยของประเทศ 

เพื่อนบานของไทย มีดังนี้

บริการทางการแพทยในประเทศ 
เพื่อนบานยังตองการการพัฒนาและ 
ลงทุนเพ่ิมข้ึน การท่ีประเทศเพ่ือนบาน 
เพิ ่งเริ ่มเปดประเทศไดไมนานทำให 
ธุรกิจบริการทางการแพทยในประเทศ 
ดังกลาวยังพัฒนาไปไมมากนัก ไมวา 
จะเปนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยในเชิงปริมาณ พบวากัมพูชาและ 
พมามีอัตราสวนจำนวนเตียง (ในโรงพยาบาล) 
อยูที่ 7 และ 6 เตียงตอประชากร 1 
หมื่นคน ตามลำดับ ขณะที่ สปป.ลาว 
มีอัตราสวนสูงกวาท่ี 15 เตียงตอประชากร 
1 หมื่นคน ซึ่งอัตราสวนดังกลาวของ 
ทั้ง 3 ประเทศ ก็ยังต่ำกวาไทยซึ่งอยูที่ 
21 เตียงตอประชากร 1 หมื่นคน 
ขณะที่ในเชิงคุณภาพ พบวาคุณภาพ 
และเทคโนโลย ีของอ ุปกรณ และ 
เครื ่องมือแพทยของโรงพยาบาลใน 
ประเทศดังกลาวย ังคงอยู  ในระดับ 
ปานกลางถึงต่ำ ทำใหไมสามารถ 
รองร ับการร ักษาโรคท ี ่ซ ับซ อนได  
จึงยังมีความตองการการลงทุนในธุรกิจ 
บริการทางการแพทยเพิ่มขึ้นในระยะ
ขางหนา 

กลุ มประชากรที ่มีฐานะดีนิยม 
เดินทางไปใชบริการทางการแพทย 
นอกประเทศ อาทิ ขาราชการระดับ 
สูง นักการเมือง และนักธุรกิจ ของ 
ประเทศเพื่อนบาน นิยมเดินทางไปใช 
บริการสุขภาพนอกประเทศ โดยเฉพาะ 
ไทยและสิงคโปร ไมวาจะเปนการใช 
บริการดานปองกันโรค (Preventive 
Healthcare) เชน บริการตรวจสุขภาพ 
และการฉีดวัคซีน เปนตน หรือบริการ 
ดานการรักษาพยาบาล (Curative 
Healthcare) เชน การตรวจวินิจฉัย 
โรค การผาตัด และการฉายรังสี เปนตน 
จึงไมนาแปลกใจที่พบวาโรงพยาบาล
ช้ันนำในกรุงเทพฯ มีลูกคาจากประเทศ 
เพื่อนบานจำนวนมากมาใชบริการ จน 
ถือเปนกลุมลูกคาตางชาติสำคัญลำดับ 2 
รองจากกลุมลูกคาชาวอาหรับ ทั้งนี้ 
การเดินทางมาใชบริการดังกลาวสวน
หนึ ่งเป นการทองเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ 
โดยมักพาครอบครัวมาทองเที่ยวดวย
ในคราวเดียวกัน

ความนิยมในสื่อบันเทิงตางชาต ิ
สรางความตองการใชบริการสุขภาพ 
ดานความงามเพิ่มขึ้น เปนที่ทราบ 
ก ันว าพ ื ้นท ี ่ส วนหน ึ ่งของประเทศ 

บ

แนวโน้มธุรกิจ
บริการสุขภาพในประเทศเพื่อนบ้าน
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เพื่อใชบริการสาธารณสุขสมัยใหม

เกร็ดนารู : พฤติกรรมของประชากร 
สวนใหญในประเทศเพื ่อนบานนิยม 
ซื้อยารับประทานเองหากอาการของ 
โรคไมรุนแรงนัก ทั้งนี้ ยาสวนหนึ่งที่ 
จำหนายในรานขายยาของพมาเปนยา 
นำเขาจากไทย ซึ่งไดรับความเชื่อถือ 
วามีคุณภาพดี ขณะที่กัมพูชานำเขา 
ยาสวนใหญจากฝรั่งเศส อยางไรก็ตาม 
หากอาการของโรครุนแรง ประชากร 
ในประเทศเหลานี ้จ ึงจะตัดสินใจไป 
พบแพทยที่คลินิก จึงไมนาแปลกใจที่ 
มักพบสถานพยาบาลในลักษณะคลินิก 
กระจายอยู ค อนขางมากในประเทศ 
เพื่อนบาน

การลงทุนในธุรกิจ 
บริการสุขภาพใน 
ประเทศเพื่อนบ้าน

ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยมี 
โอกาสเขาไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน 
ซึ่งประเภทของธุรกิจที่มีโอกาส ไดแก

ธุรกิจโรงพยาบาล : ปจจุบัน 
โรงพยาบาลไทยที่สามารถรุกทำการ 
ตลาดเขาไปยังประเทศเพื่อนบานเปน
เพียงเครือโรงพยาบาลรายใหญเทานั้น 
อาทิ เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ซึ่ง 
ประกอบดวยกลุ มโรงพยาบาลหลัก 
ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล 
สมิติเวช และโรงพยาบาลพญาไท 
ปจจุบันกลุ มกรุงเทพดุสิตเวชการได 
รวมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรใน 
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อจัดตั้งเปน 
ศ ูนย ส  งต อคนไข มาย ั ง เคร ือข  าย 

โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และมีการ 
ลงทุนตั้งโรงพยาบาลในกัมพูชาแลว 4 
แหง คือ Royal Angkor Interna-
tional Hospital, Royal Rattanak 
Hospital, Phnom Penh Medical 
Services และ B.D.M.S. Interna-
tional Medical Services อีกทั้ง 
ยังมีแผนตั ้งโรงพยาบาลเพิ ่มเติมใน 
พมา สปป.ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้ 
นอกจากกลยุทธการจัดตั้งศูนยสงตอ
คนไขในประเทศเพื่อนบานแลว หลาย 
โรงพยาบาลยังใชกลยุทธในการตั ้ง 
โรงพยาบาลหร ือคล ิน ิกในจ ังหว ัด 
ชายแดนไทยกับประเทศเพื ่อนบาน 
อาทิ จ.อุดรธานี และ จ.เชียงราย 
เพ่ือรองรับคนไขจากประเทศเพ่ือนบาน 
ในพื้นที่ดังกลาว สำหรับการลงทุน 
ของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศเพื่อ
นบานในอนาคต คาดวาจะเพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื ่องตามระดับการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจที ่ขยายตัวทำใหรายได 
ของประชากรในประเทศเพื ่อนบาน 
สูงขึ้น ซึ่งจะทำใหมีความตองการใช 
บริการทางการแพทยสมัยใหมเพิ่มขึ้น

เกร็ดนารู : พมาผลิตแพทยได 
ราว 3 พันคนตอป แตมีความตองการ 
จางงานแพทยเพียงปละประมาณ 500 
ตำแหนง ทำใหแพทยที่จบใหมสวน 
ใหญไมมีตำแหนงงานรองรับ

คลินิกเฉพาะทาง : คลินิกเฉพาะทาง 
อาทิ คลินิกรักษาผิวหนัง มีโอกาส 
ขยายตลาดในประเทศเพื่อนบานเพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากการเขาถึงสื่อบันเทิง 
ตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ทำใหเกิดกระแส 

เพื่อนบานไมวาจะเปนพมา กัมพูชา 
และ สปป.ลาว สามารถรับชมสื่อ 
โทรทัศนของไทยได คานิยมหลาย 
อยางจึงคลายคลึงกับคนไทย เชนเดียว 
กับสื่อบันเทิงเกาหลีใต โดยเฉพาะ 
ละครโทรทัศน ก็เปนที่นิยมอยางมาก 
ในประเทศเพื่อนบาน ขณะเดียวกัน 
ความสะดวกของสื ่อออนไลนทำให 
ประชากรในประเทศเพื ่อนบานของ 
ไทยสามารถเข าถ ึงส ื ่อต างชาต ิได  
อยางงายดาย อิทธิพลของสื่อบันเทิง 
ตางชาติดังกลาวสรางคานิยมความรัก
สวยรักงามและกระตุนใหความตองการ 
ใชบริการเสริมความงามเพิ่มขึ้น อาทิ 
คลินิกเสริมความงาม คลินิกผิวหนัง 
และคลินิกทันตกรรม นอกจากน้ี ความ 
ต องการใช บร ิการด านศ ัลยกรรม 
พลาสติกก็เพิ่มขึ้นเชนกัน แตปจจุบัน 
ยังกระจุกตัวอยู ในกลุ มผู มีรายไดสูง 
เทานั้น 

แพทยแผนโบราณยังไดรับความ 
นิยมในประเทศเพื่อนบาน อาทิ การ 
นวดบำบัดแผนโบราณ และการรักษา 
ดวยสมุนไพรตามภูมิปญญาพื ้นบาน 
สาเหตุหลักมาจากการรักษาโดยแพทย 
แผนโบราณมีราคาถูกกวาการรักษา 
โดยแพทยสมัยใหม ประกอบกับผูปวย 
สวนหนึ ่งเชื ่อวาการรักษาที ่ใชเพียง 
สมุนไพรมีความปลอดภัยกวาการใช 
ยาสมัยใหมที่เปนสารเคมี นอกจากนี้ 
อีกสวนหนึ่งอาจเปนผลจากการทีร่ะบบ 
สาธารณสุขสมัยใหมยังกระจายไปไม
ท่ัวถึงพ้ืนท่ีหางไกล ประกอบกับประชากร 
สวนใหญยังมีรายไดต่ำ ทำใหไมมี 
ความสามารถเพียงพอในการจายเงิน 
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ความรักสวยรักงาม ปจจุบันผูประกอบการ 
ไทยที่รุกเขาไปยังตลาดประเทศเพื่อน
บานแลว ไดแก วุฒิศักดิ์คลินิก และ 
นิติพลคลินิก โดยกลุมลูกคาเปาหมาย 
เปนกลุมผูมีฐานะคอนขางดี อาทิ เจาของ 
กิจการ อยางไรก็ตาม คาดวาความ 
ตองการใชบริการดังกลาวจะเพิ่มขึ ้น 
ตอเนื่องตามการขยายตัวของจำนวน
ชนช ั ้ นกลาง ในประ เทศด ั งกล  าว 
นอกจากนี้ คลินิกทันตกรรมก็เปน 
อีกธุรกิจหนึ ่งที ่คาดวาจะมีศักยภาพ 
ในการขยายการลงท ุนในประเทศ 
เพื่อนบาน เนื่องจากเปนบริการที่ 
คาดวาจะมีความตองการเพิ่มขึ้นตาม
ระดับรายไดที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน

สปา : ประเทศเพื่อนบานของ 
ไทยเปนเปาหมายการเดินทางทองเท่ียว 
ที่นักทองเที ่ยวใหความสนใจเพิ ่มขึ ้น 
ตอเนื่อง ธุรกิจสปาจึงเปนอีกโอกาส 
หนึ่งที่คาดวาจะมีความตองการเพิ่มขึ้น 
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวตางชาติ โดย 
ผู ประกอบการธุรกิจสปาของไทยมี 
ความพรอมไมวาจะเปนดานประสบการณ 
การบริหารจัดการ และการทำการ 
ตลาด ทั้งนี้ ผูประกอบการธุรกิจสปา 
ที่สนใจลงทุนในประเทศเพื่อนบานควร 
เลือกเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและ 
เมืองทองเท่ียว เปนลำดับแรก เน่ืองจาก 
ตลาดผูใชบริการหลักเปนผูมีฐานะและ 
นักทองเที่ยว

กลยุทธ์การเจาะตลาด
หาพันธมิตรที่ดี การทำธุรกิจใน 

ประเทศเพื่อนบานจำเปนตองรวมมือ
กับพันธมิตรที่ดี ซึ่งจะชวยใหการ 
เข าไปจดทะเบียนทำธ ุรก ิจม ีความ 
สะดวกย่ิงข้ึน สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล 
การเร ิ ่มตนดวยการมีพันธมิตรเปน 
โรงพยาบาลทองถิ่นถือเปนการเริ่มรุก
ตลาดขั้นตน โดยอาจรวมมือกันใน 
การส งต อผ ู ป วยโรคร ายแรงมาย ัง 
โรงพยาบาลในประเทศไทย และเปน 
การเริ่มทำตลาดดวยการลงทุนไมมาก
นัก เหมาะสมกับปริมาณความตองการ 
ใชบริการทางการแพทยขั ้นสูงที ่ยังมี 
ไมมาก เนื่องจากยังกระจุกตัวอยูใน 
กลุมผูมีฐานะดีเทานั้น ขณะที่ในสวน 
ของธุรกิจคลินิกรักษาผิวหนังและสปา 
การมีพันธมิตรที่ดียังหมายถึงพันธมิตร 
ที่เขาใจลักษณะของธุรกิจบริการที่ตอง 
ฝกฝนลูกจางใหมีทัศนคติที ่ดีกับงาน 
บริการ และแสดงออกถึงความออนนอม 
ถอมตน ดังนั้น ทัศนคติของลูกจาง 
หรือผูใหบริการจึงนับวามีความสำคัญ 
อยางมาก 

เนนคุณภาพบริการ เนื่องจาก 
กลุมลูกคาในระยะแรก ยังเนนกลุม 
ลูกคาที่มีฐานะดีเปนหลัก ซึ่งมีกำลัง 
ซื้อเพียงพออยูแลว ราคาจึงไมใช 
ปจจัยหลักในการตัดสินใจเล ือกใช 
บริการของลูกคากลุมนี้ คุณภาพของ 

การใหบริการและการสรางภาพลักษณ 
ที ่ดีตอบริการจึงเปนปจจัยที ่ควรให 
ความสำคัญเปนอันดับแรก อยางไร 
ก็ตามในระยะหน่ึงเม่ือเศรษฐกิจประเทศ 
เพ ื ่อนบานพัฒนาขึ ้นจนทำใหกล ุ ม 
ชนช้ันกลางเพ่ิมข้ึน ผูประกอบการไทย 
อาจนำเสนอบริการที่ราคาถูกลงเพื่อ 
เจาะตลาดลูกคากลุมดังกลาว

ปจจุบันธุรกิจบริการสุขภาพของ
ไทยเร่ิมใหความสำคัญกับตลาดประเทศ 
เพื่อนบานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง 
การเขารุกตลาดดังกลาวในปจจุบัน 
ถือเปนเรื่องจำเปน เนื่องจากประเทศ 
คูแขงทางดานบริการสุขภาพของไทย
อยางมาเลเซียและสิงคโปรก็เล็งเห็น 
ถึงโอกาสดังกลาวดวยเชนกัน ดังนั้น 
คาดวาการแขงขันในธุรกิจดังกลาวจะ
รุนแรงข้ึน ผูประกอบการไทยจึงจำเปน 
ตองเขาไปจับจองสวนแบงทางการ 
ตลาดไวกอน เพื่อสรางความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน
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พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดไปเยือนญี่ปุนอยางเปนทางการตาม 
คำเชิญของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี 
ญี่ปุน โดยครั้งนี้ไดมีการลงนามบันทึก 
ความรวมมือ (MOC) ระหวาง กกร. 
และ JETRO เพื่อสงเสริมการทำธุรกิจ 
และการลงทุนของไทยในประเทศญี่ปุน 
ท ี ่สำน ักงานนายกร ัฐมนตร ีญ ี ่ป ุ น 
ฉบับนี ้จ ึงขอนำเรื ่องอาเซียน-ญี ่ปุ น 
และ ไทย-ญี่ปุน มาใหผูอานอัพเดต 
ขอมูลกัน

ทำความรู้จัก ญี่ปุ่น
ประเทศญ่ีปุนต้ังอยูทางตะวันออก 

ของทว ีปเอเช ียระหว างมหาสมุทร 
แปซิฟกเหนือและทะเลญี่ปุน พื้นที่ 
ของประเทศญี ่ป ุ นมีขนาดประมาณ 
377,835 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
3 ใน 4 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศไทย 
ญ่ีปุนมีภูมิประเทศเปนหมูเกาะประกอบ 
ดวยเกาะตางๆ ประมาณ 3,900 เกาะ 
โดยมีเกาะสำคัญ 4 เกาะไดแก เกาะ 
ฮอกไกโด (83,517 ตารางกิโลเมตร) 
เกาะฮอนชู (231,012 ตารางกิโลเมตร) 
เกาะชิโกกุ (18,800 ตารางกิโลเมตร) 
และเกาะคิวชู (44,379 ตารางกิโลเมตร) 
ทั้งนี้เกาะฮอนชูเปนเกาะที่มีขนาดใหญ 
และมีความสำคัญที่สุดเนื ่องจากเปน
ที ่ตั ้งของเมืองหลวงหรือกรุงโตเกียว 

รวมถึงเมืองสำคัญอ่ืนๆ อยางโยโกฮามา 
โอซากา และ นาโงยาอีกดวย จำนวน 
ประชากร 127.43 ลานคน อยูอันดับ 
10 ของโลก สินคาสงออกไดแกเครื่อง 
จักรกล และอุปกรณตางๆ รถยนต 
เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑจากโลหะ 
เหล็ก สวนสินคานำเขาไดแก เครื่อง 
จักร ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑ 
อาหาร วัตถุดิบตางๆ สิ่งทอ

หากกลาวถึงสภาพเศรษฐกิจญี่ปุน 
แลว องคการเพื่อความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Cooperation and 
Development: OECD) คาดการณ 
เศรษฐกิจญี่ปุนในป 2015 จะขยายตัว 
1% ซึ่งมากกวาที่เคยคาดการณไว 
กอนหนาน้ี โดย OECD ช้ีวาการเติบโตนี้ 
เปนผลมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
และมาตรการผอนคลายทางการเงิน 
ของรัฐบาลญี่ปุน  

ภูมิหลังความสัมพันธ์ 
อาเซียน-ญี่ปุ่น

หากกลาวถึงภูมิหลังความสัมพันธ 
ระหวางอาเซียนและญ่ีปุนแลว ประเทศ 
ญี่ปุนและอาเซียนไดเริ่มมีความสัมพันธ 
ในป พ.ศ. 2516 อยางไมเปนทางการ 
หลังจากนั้นไดยกระดับความสัมพันธ 
เปนประเทศคูเจรจาของอาเซียนอยาง 

หากกล  าวถ ึ งภ ูม ิหล ั ง 
ความส ัมพ ันธ ระหว าง 
อาเซียนและญี ่ป ุ นแลว 

ประเทศญี ่ป ุ นและอาเซียนไดเร ิ ่มมี 
ความสัมพันธในป พ.ศ. 2516 อยาง 
ไมเปนทางการ หลังจากน้ันไดยกระดับ 
ความสัมพันธเปนประเทศคูเจรจาของ 
อาเซียนอยางเปนทางการในป พ.ศ. 
2520 และไดพัฒนาการความสัมพันธ 
อยางตอเนื่องตอมาในป พ.ศ.2546 
ญี่ปุนไดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุด
ยอดอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan 
Commemorative Summit) ใน 
โอกาสครบรอบ30 ปของความสัมพันธ 
และไดลงนาม Tokyo Declaration 
for the Dynamics and Enduring 
ASEAN-Japan Partnership in the 
New Millennium และในการ 
ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN 
-Japan Summit) ครั้งที ่ 14 พ.ศ. 
2554 อาเซียนและญี่ปุนไดรับรอง 
แผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุน สำหรับ 
ป 2554-2558 เพื่อกำหนดทิศทาง 
ความรวมมือระหวางสองฝาย ญี่ปุน 
เองนั้นไดมีความสัมพันธอันดีกับกลุม
ประเทศมาอาเซียนมาโดยตลอด 40 
กวาป และเมื่อวันที่ 8-10 เดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ที่ผานมา 
คณะผู แทนจากประเทศไทยนำโดย 
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เปนทางการในป พ.ศ. 2520 และ 
ไดพัฒนาการความสัมพันธอยางตอเน่ือง 
ตอมาในป พ.ศ. 2546 ญี่ปุนไดเปน 
เจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 
-ญี่ปุน สมัยพิเศษที่กรุงโตเกียว หรือ 
ที่เรียกวา ASEAN-Japan Comme 
morative Summit ในโอกาสครบรอบ 
30 ปของความสัมพันธ และไดลงนาม 
Tokyo Declaration for the 
Dynamics and Enduring ASEAN-
Japan Partnership in the New 
Millennium และในการประชุมสุดยอด 
อาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan 
Summit) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2554 ที่บาหลี อาเซียน 
และญี ่ป ุ นไดร ับรองแผนปฏิบัติการ 
อาเซียน-ญี่ปุน สำหรับป 2554-2558 
เพ่ือกำหนดทิศทางความรวมมือระหวาง 
สองฝาย นอกจากนี้ ญี่ปุนยังเปนคู 
เจรจาแรกที ่จ ัดตั ้งคณะผู แทนถาวร 
ญี่ปุ นประจำอาเซียนที่กรุงจาการตา 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กลไกการดำเนินความสัมพันธ 
อาเซียน-ญ่ีปุน ในปจจุบันมีหลายระดับ 
ไดแก

1. การประช ุมส ุ ดยอดผ ู  น ำ 
อาเซียน-ญ่ีปุน โดยจัดข้ึนในชวงเดียวกัน 
กับการประชุมสุดยอดอาเซียนในชวง
ปลายปของแตละป 

2. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ 
อาเซียน (ASEAN Post Ministerial 
Conference–PMC) ในชวงครึ่งหลัง 
ของป

3. การประชุมเจาหนาที่อาวุโส 
อาเซียน-ญ่ีปุน (ASEAN-Japan Forum) 
ในชวงไตรมาสที่ 4 ของแตละป 

ปจจุบัน ประเทศกัมพูชา เปน 
ประเทศผู ประสานงานความรวมมือ 
อาเซียน-ญี่ปุน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2555-กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

ภาพรวมการพัฒนา 
ระหว่าง ASEAN – 
Japan

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 
ญี ่ปุ นไดเปนเจาภาพจัดการประชุม 
สุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน สมัยพิเศษ เพื่อ 
ฉลองครบรอบ 40 ป ของความ 
สัมพันธอาเซียน-ญี่ปุน ซึ่งที่ประชุม 
ไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
ในการสงเสริมความรวมมืออาเซียน-
ญี่ปุน โดยญี่ปุนไดเสนอขอริเริ่มที่จะ 
ใหความชวยเหลือแกอาเซียนเปนเงิน
รวม 2 ลานลานเยน และขยายความ 
รวมมือครอบคลุมสาขาตางๆ อาทิ 
ดานการเมือง เสนอนโยบาย proac-
tive contribution to peace ที่ 
มุ งเน นใหญี ่ป ุ นม ีบทบาทตอความ 
มั่นคงในภูมิภาคใหมากขึ้น รวมถึง 
เสนอใหมี ASEAN-Japan Defense 
Minister’s Roundtable on Non-
traditional Security Issues 
ดานเศรษฐกิจ เสนอโครงการสงเสริม 
ความเชื่อมโยง 70 โครงการ รวม 
ทั้งเติมเม็ดเงิน ใหกองทุน JAIF 2.0 
เปนเงิน 10,000 ลานเยน ดาน 
วัฒนธรรม การศึกษา ภาษาญี่ปุนใน 
อาเซียน และโครงการเสริมสรางศักยภาพ 
ในการปองกันภัยพิบัติในอาเซียน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดรวม 
รับรองเอกสารสำคัญ 2 ฉบับไดแก 1) 
วิสัยทัศนวาดวยมิตรภาพและความ 
รวมมืออาเซียน-ญี่ปุน วิสัยทัศนรวม 
อัตลักษณรวม อนาคตรวม (Vision 
Statement on ASEAN-Japan 
Friendship and Cooperation: 
Shared Vision, Shared Identity, 
Shared Future) พรอมดวย Imple-
mentation Plan และ 2) Joint 
Statement of the ASEAN-Japan 
Commemorative Summit “Hand 
in Hand, facing regional and 

global challenges” ซึ่งเปนเอกสาร 
กำหนดแนวทางความรวมมือระหวาง
อาเซียนและญี่ปุนในอนาคต 

ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุน 
ได ร วมลงนามความตกลงห ุ นส วน 
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-
Japan Comprehensive Economic 
Partnership-AJCEP) เม่ือเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2551 ผลบังคับใช สำหรับ บรูไน 
ลาว พมา สิงคโปร เวียดนาม และ 
ญี่ปุน มีผลบังคับใชเมื่อเดือนธันวาคม 
2551 และสำหรับไทย มีผลบังคับใช 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 

ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุน ครั้งที่ 18 เมื่อเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 อาเซียนและ 
ญี่ปุนรับรอง ASEAN-Japan 10-Year 
Strategic Economic Cooperation 
Roadmap ที่ใหความสำคัญกับการ 
สงเสริมความรวมมือเรื ่องวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยระดับเชี ่ยวชาญใน 
ภาคอุตสาหกรรม ทรัพยสินทางปญญา 
เทคโนโลยีที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม 
การจัดการสารเคมี และการปองกัน 
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ผลจากการเยือน
ประเทศญี่ปุ่น

ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีไทยไดพบกับ 
นายกรัฐมนตรีญี่ปุนเปนครั้งที่ 3 แลว 
การเยือนญี่ปุนครั้งนี้ เพื่อย้ำความ 
สำคัญของการเปนหุนสวนยุทธศาสตร 
ระหวางไทยและญี่ปุน ซึ่งเปนรากฐาน 
ที่สำคัญที ่สุดของการดำเนินบทบาท 
ของทั้งสองประเทศ ในอนุภูมิภาคลุม 
แมน้ำโขง และอาเซียน  

ทั้งสองฝายไดหารือ เรื่องความ 
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มุงมั ่นของญี่ปุ นในการสนับสนุนไทย 
ใหเปน engine ขับเคลื่อนการเจริญ 
เติบโตในภูมิภาค โดยเฉพาะ โครงการ 
ระบบราง ซึ่งทั้งสองฝายไดลงนาม 
เจตจำนงระหวางกันที ่จะศึกษาและ 
พัฒนา 3 เสนทางเรงดวนในไทย ซึ่ง 
จะเช่ือมโยงกับ East West Economic 
Corridor (EWEC) และโครงการ 
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายใน 
เมียนมาร รวมถึงการหารือแนวคิด 
ของไทยที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามชายแดน ติดกับ 4 ประเทศเพ่ือนบาน 
ยอมเปนการสงเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ใหกับเอกชนญี ่ปุ นโดยมีไทยเปนจุด 
เชื ่อมโยงและศูนยกลางการกระจาย 
สินคาในภูมิภาค 

นอกจากนี้ การเยือนครั้งนี้ ไดมี 
การรวมลงนามบันทึกความรวมมือ 
(MOC) ระหวาง กกร. และ JETRO 
โดยคุณสุพันธ มงคลสุธี ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะประธาน 
กกร. และ Mr. Hiroyuki Ishige 
ประธาน&CEO, JETRO รวมลงนาม 

คุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธาน 
สภาหอการค  าแห  งประ เทศไทย 
ผู แทนประธานสภาหอการค าแห ง 
ประเทศไทย ซึ่งไดรวมเดินทางใน 
ครั้งนี้ ไดกลาววา การเยือนญี่ปุน 
ครั้งนี้ เราไดมีการรวมลงนามบันทึก 

ความรวมมือ เพื่อสงเสริมการทำธุรกิจ 
และการลงทุนของไทยในประเทศญี่ปุน 
ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีญี่ปุน ซึ่ง 
สาระสำคัญของ MOC ระหวาง กกร. 
และ JETRO เพื่อสงเสริมความเปน 
หุนสวนการทำธุรกิจและการลงทุนของ 
ไทยในญี่ปุน  โดยกรอบความรวมมือ 
มีดังนี้ 

1) ในการจ ัดทำโครงการและ 
การดำเนินงาน กกร. จะปรึกษาหารือ 
กับ JETRO เพื่อสนับสนุน/สงเสริม 
บริษัทไทยที่จะเริ่มทำธุรกิจในประเทศ 
ญี่ปุน (โดยบริษัทไทยตามที่ กกร. 
ไดเสนอแนะ นั้น จะมีการประเมิน 
และพิจารณาอนุมัติร วมกันระหวาง 
กกร. และ JETRO เพื่อใหบริษัท 
เหลานั้นมีสิทธิที่จะใชบริการ The 
Invest Japan Business Support 
Center ของ JETRO 

2) การสนับสนุนบริษัทไทย (ที่ 
มีสิทธตามโครงการ) โดยการใหขอมูล 
ที่เพียงพอและชวยเหลือในการกอตั้ง
สำนักงานในญี่ปุน ผานการบริการ 
ของ IBSC บริการอื่นๆ ของ JETRO 
เชนการจัดใหคำปรึกษา 

3) โครงการตางๆ ตามขอ 1) 
และ 2) เพื่อสนับสนุนบริษัทไทยเริ่ม 
ทำธุรกิจในประเทศญี่ปุน

- JETRO จะเยี่ยมชมและให 
คำปรึกษาหารือ ใหกับนักลงทุนที่มี 
ศักยภาพจะเขาไปลงทุนในประเทศ 
ญี่ปุน

- การรวมจัดสัมมนาระหวาง 
JETRO และ กกร. เกี่ยวกับการ 
สงเสริมการลงทุนในประเทศญี่ปุน

- การเผยแพรขอมูลนโยบาย 
การลงทุนของญี่ปุน และศักยภาพ 
และความนาสนใจของตลาดญี ่ป ุ น 
ผานทางสื่อตางๆ ของไทย

- การทำกิจกรรมความรวมมือ 
อ่ืนๆ ตามท่ีท้ังสองฝายเห็นชอบรวมกัน

4). คาใชจายในการจัดทำกิจกรรม 
ความรวมมือขางตน จะถูกกำหนด 
ลวงหนา โดยผานการปรึกษาหารือ 
รวมกันทั้งสองฝาย

5) MOC ฉบับนี้มีผลบังคับใช 1 
ป หลังจากวันที่ไดมีการลงนามแลว 
และจะตออายุโดยอัตโนมัติ เวนแต 
อีกฝายแจงเปนอยางอื่น ที่จะแกไข 
หรือยกเลิก โดยตองแจงเปนลายลักษณ 
อักษร ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
กอนวันที่จะตออายุ MOC โดย 
อัตโนมัติ

6) หากมีขอโตแยงเกี่ยวกับการ 
ปฎิบัติตามขอสัญญาใน MOC นี้ 
ใหมีการแกปญหาอยางฉันมิตร โดย 
การปรึกษาหารือและการเจรจา ของ 
คูสัญญา 

คุณไพรัช บูรพชัยศรี กลาว 
เพิ่มเติมวา “ความรวมมือโครงการ 
Thailand Plus 1 ไดมีการสนับสนุน 
ใหญี่ปุนมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดนไทย และทางญี่ปุนเองมี 
ความยินดีที ่ใหประเทศเขาไปลงทุน 
ในญี่ปุนเชนกัน ซึ่งขณะนี้มีบริษัทไทย 
ไดเขาไปลงทุนในญี่ปุน อาทิ การเขา 
ซื้อกิจการโรงแรมในฮอกไกโด เปนตน 
นอกจากน้ีในชวงปลายเดือน พฤษภาคม 
กกร. และ JETRO ไดวางแผนรวมมือ 
กันจัดงาน Invest Japan Sympo-
sium in Bangkok ซึ่งไดเรียนเชิญ 
นักธุรกิจไทยมากประสบการณในการ
ทำธุรกิจตางประเทศ และผูรูใน 
ประเทศญี ่ปุ นมาใหความรู ในงานนี ้ 
และไดเปดโตะใหคำปรึกษาแกผูทีส่นใจ 
เขาไปจัดตั้งบริษัทในญี่ปุน ไมวาจะ 
เปนแบบรวมทุน joint venture หรือ 
การเขาไปซื้อกิจการ ซึ่งการเยือน 
ครั้งนี้ถือวาไดยกระดับการเปนหุนสวน 
ทางธุรกิจระหวางกันใหแนนแฟนย่ิงข้ึน”
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ในตอนที่แลวผมอธิบาย
ถึงภาพรวมความเปนมา
โดยยอสำหรับทางแยก 

ของการเปลี่ยนผานสูตลาดแขงขันเสร ี
หร ือเปล ี ่ยนกล ับส ู ย ุคร ัฐว ิสาหก ิจ 
ครั้งนี ้ผมขอขยายความในมุมเชิงวิชา
การวาทางแยกที่วานั้นเราตองเลือก
ระหวางอะไรกับอะไร

ทางแยกดังกลาวสามารถอธิบาย
อยางงายท่ีสุดไดวาคือ ทางแยกระหวาง 
“กิจการที่รัฐควบคุม” (Command 
& Control) กับ “กิจการตามระบบ 
ตลาดเสรี” (Free Market) ดังแสดง 
ตามรูป

หัวใจสำคัญเชิงหลักการของ 
ทางแยกทั้งสองทางนี้คือความแตกตาง 
กันใน 4 เรื่องใหญไดแก

- สิทธิในทรัพยสิน (Property 
Right) ซึ่งหากเปนกิจการที่รัฐควบคุม 
สิทธ ิท ั ้งหลายที ่จะเข าถ ึงและไดใช  
ทรัพยากรก็จะเปนของรัฐเปนผูจัดการ 
เอกชนทำไดหรือมีสวนรวมบางผาน 
การสัมปทานหรือที่เรียกวา “การรวม 
การงาน” และถือวาทรัพยากรทั้งหมด 

เปนของสาธารณะ (Public Owner-
ship) ไมมีใครเปนเจาของหรือครอบครอง 
ไวสวนตัว แนวทางน้ีมีปญหามากเพราะ 
เม่ือไมมีใครเปนเจาของหรือครอบครอง 
ใชประโยชนเลยเกิดเปน “โศกนาฏกรรม 
ของทรัพยากรสวนรวม” (Tragedy of 
the Commons) คือตางคนตาง 
แสวงหาประโยชนจากทรัพยากรอยาง 
ท่ีเรียกวา “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” 
โดยไมตองรับผิดชอบตอความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น และไมมีใครเปนผูดูแล 
บริหารจัดการทรัพยากรดังกลาว ใน 
ปจจุบันจึงเปนที่ยอมรับกันเปนสากล
แลววา ในกิจการสื่อสารที่เอกชน 
สามารถใหบริการไดและมีแรงจูงใจ 
ทางธุรกิจมากพอ รัฐจะเปนผูใชทรัพยากร 
ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด เพราะที่จริง 
แลวไมมีใครท่ีจะเปนรัฐทำหนาท่ีปกปอง 
ดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรได 
ตางก็เปนเอกชนที่แสวงหาประโยชน
ทั้งนั้น จึงกลายเปนทางปฏิบัติสากล 
ใหจัดสรรทรัพยากร เชน คลื่นความถี่ 
เลขหมาย ที่ดิน หรือทรัพยากรที่ 
จำเปนในการประกอบกิจการใหเอกชน 

เพราะเอกชนเปนผู ใช ประโยชนให 
เกิดประสิทธิภาพไดสูงสุด

- เสร ีภาพในการทำธ ุรก ิจ 
(Freedom of Contract) แตเดิม 
นั ้นก ิจการส ื ่อสารเป นก ิจการที ่ร ัฐ 
ควบคุมและจำกัดการทำธุรกิจของ 
เอกชนอยางมาก ตัวอยางที่ชัดเจน 
มากในเรื่องนี้คือ พระราชบัญญัติวิทยุ 
คมนาคม พ.ศ.2498 ซึ่งสมัยกอนตรา 
กฎหมายนี้ขึ ้นมาเพื่อจำกัดการเขาถึง
และใชเครื่องวิทยุเพื่อรับขาวสารจาก
ตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
ตอตานภัยคอมมิวนิสต หลักการตาม 
กฎหมายนี้จึงเปนการหามไมใหใคร มี 
ครอบครอง ใช หรือจำหนาย เวนแต 
จะไดรับอนุญาตกอน (Prior Approval) 
เทาน้ัน แตมาในปจจุบันพระราชบัญญัติ 
ว ิทย ุคมนาคมฯและกฎหมายอ ื ่นๆ 
ทำนองเดียวกันยังมีการบังคับใชอยู  
ทั ้งที ่ต องถือวาถูกยกเลิกไปตั ้งแตมี 
รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2540 และ 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื ่น 
ความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจาย
เส ียงก ิจการโทรท ัศน และก ิจการ 

น

บนทางแยก
ของการเปลี่ยนผ่าน
สู่ตลาดแข่งขันเสรีหรือเปลี่ยนกลับสู่ยุครัฐวิสาหกิจ
(ตอนที่2)
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เปนสาธารณูปโภคที ่ไมมีเอกชนที ่มี 
ศักยภาพหรือมีเงินลงทุนเพียงพอจะ 
ดำเนินการไดอยางคุมคา หรือท่ีเรียกกัน 
วา การผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural 
Monopoly) ซึ่งกิจการสื่อสารในอดีต 
เคยเปนเชนนั้นเชนเดียวกันกับ ไฟฟา 
และประปา อยางไรก็ดีปจจุบันเปน 
ที ่ยอมรับแลวว าก ิจการสื ่อสารนั ้น 
ไมใชกิจการที่ตองยกเวนใหผูกขาดอีก
ตอไปและสามารถจัดใหมีการแขงขัน
ไดซึ ่งจะเปนทางที ่ด ีที ่ส ุดที ่จะยังให 
เกิดประสิทธิภาพของตลาดและเปน 
ประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค

- กฎเกณฑการกำกับดูแลที ่ 
ผานการมีสวนรวมของผู เกี ่ยวของ 
(Ability to Associate) กลาวคือ 
ในการกำกับดูแลตลาดของกิจการใดๆ 
รัฐไมใช ผ ู ท ี ่ร ู ด ีท ี ่ส ุดว าจะตองออก 
กฎเกณฑหรือมาตรฐานอะไรอยางไร 
แตผู ที ่จะสามารถบอกไดวามีปญหา 
อะไรและจะสามารถแกไขไดอยางไรก็
คือ ผูประกอบการ ผูบริโภค และผูมี 
สวนไดเสียในกิจการนั้น โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งเมื ่อตลาดมีพัฒนาการและ 

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงเปนไป 
ไมไดเลยที ่ร ัฐจะออกกฎเกณฑตางๆ 
ไดเองใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ความขอนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนจาก
ผลงานช้ินโบวดำของ กสทช. ชุด ปจจุบัน 
ที่ยกเลิกประกาศ RIA (Regulatory 
Impact Assessment) ที่กำหนดใหมี 
การประเมินผลกระทบของกฎเกณฑ
ตางๆโดยสวนสำคัญก็คือการรับฟง 
ความเห็นและชี้แจงขอสงสัยตางๆให
ครบถวน ทำใหกฎเกณฑหลายอยาง 
ท่ีออกโดย กสทช. ชุดปจจุบันไมสามารถ 
บ ังค ับใช  ให  เก ิดผลได จร ิ งอย างม ี 
ประสิทธิภาพ เพราะละทิ้งหลักการ 
ขอนี้อยางไมนาใหอภัย

กลาวโดยสรุป DE กำลังอยูบน 
ทางแยกอีกครั้งของการเปลี่ยนผานสู
ตลาดแขงขันเสรีหรือเปลี่ยนกลับสูยุค
รัฐวิสาหกิจโดยมีขอพิจารณาดังรูป

ปจจุบันตามรางกฎหมาย DE ยัง 
ไมมีความชัดเจนวาจะไปในทิศทางใด 
เพราะถ าฟ งจากคำช ี ้แจงของผ ู ท ี ่ 
เก ี ่ยวของก็จะพอเห็นวามีแนวโนม 
มาทางกิจการในระบบตลาด แตถา 
อานจากตัวบทในรางกฎหมายก็จะ 
เห็นวามีแตการใหอำนาจหนาที ่ก ับ 
หนวยงานของรัฐเพื่อดำเนินการและ
ควบคุม ซึ่งนาเปนหวงวาสุดทายแลว 
จะออกมาในทิศทางใด และแนนอน 
วาผู  เข ียนยอมเห็นดวยกับแนวทาง 
การใชระบบตลาดแขงขันเสรีมากกวา
การใหรัฐเขามาควบคุมกิจกรรมตางๆ
ในภาคธุรกิจนี้ หากมีโอกาสครั้งหนา 
จะไดมาประเมินใหเห็นวาตามกรอบ 
แนวคิดของรางกฎหมาย DE นั้นมี 
ความเปนไปไดที ่จะใหเอกชนแขงขัน
กันอยางไร

โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ที่รับรอง 
เสร ีภาพในการทำธุรกิจของเอกชน 
อยางเต็มที่และเปลี่ยนผานจากระบบ
สัมปทานมาเปนระบบใบอนุญาตที่รัฐ
จะใหอนุญาตเฉพาะกรณีท ี ่จำเป น 
และกำกับดูแลทั่วไปดวยการกำหนด
มาตรฐานของสินคาหรือบริการโดย 
ไมจำกัดจำนวนผู ประกอบการและ 
สินคาหรือบริการหากไมมีเหตุอันควร 
ถาหากยังมีกฎหมายจำกัดเสรีภาพใน
การทำธ ุรก ิจของเอกชนในก ิจการ 
สื่อสาร ก็หมายความวา เอกชนตอง 
ขออน ุญาตร ัฐบาลก อนเป นระบบ 
สัมปทานอยูเหมือนแตกอนป 2543 
และหมายความวาเราเปลี ่ยนกลับไป 
เปนเหมือนเดิม

- หลักการแขงขันทางการคา 
(Competition) เปนหลักการพ้ืนฐาน 
สากลของธุรกิจระบบตลาดในโลกนี ้ 
หากจะมีขอยกเวนบางที่จะใหผูกขาด
และไมอนุญาตใหมีการแขงขันก็ตองมี
เหต ุ ผลทางประ โยชน  ส าธารณะ 
(Public Utility) ซึ่งโดยหลักก็คือ การ 
ยกเวนการแขงขันเพราะกิจการนั ้น 
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เมื ่อหลายปกอนที ่เมกา 
ตนตำรับแฟรนไชส มี 
เรื่องแฟรนไชสพิซซายี่หอ 
หนึ่งดังมาก ธุรกิจประสบ 

ความสำเร็จเยอะเสียดวย มีรานแฟรนไชส 
กระจายไปทั่วเมกานับรอยๆ สาขา 

จู ๆ มีขาวสะเทือนวงการวา 
แฟรนไชซอรรายนี้ฟองแฟรนไชซีของ
ตัวเอง ท่ีเปนเร่ืองใหญเพราะแฟรนไชซี 
รายนี้มีสาขานับรอยสาขาทีเดียว 

ตองนับวามีเรื่องคอขาดบาดตาย
แน ไมอยางนั้นคงไมมีแฟรนไชซอร 
ที่ไหนทุบหมอขาวตัวเอง ไมนานขาว 
วงในก็เปดเผยวา ตนสายปลายเหต ุ
ของคดีนี้คือ แฟรนไชซีผิดสัญญาที่ 
ประกาศขายหุนของตัวเองโดยไมได
รับความยินยอมจากแฟรนไชซอร

ผลคดีเปนยังไงเดี๋ยวจะเลาใหฟง 
แตกวาคดีจะยุติกินเวลาหลายปทีเดียว

ทำไมในระบบแฟรนไชสจึงตอง
หามแฟรนไชซีขายหุนของตัวเองให
คนอื่น เรื่องนี้มันพันพัวกับเรื่องการ 
โอนสิทธิตามสัญญาแฟรนไชสครับ

เพียงผลักประตูสำนักงานเขามา 
ทนายชางก็เห็นเฮียยงนั่งยิ้มอวดเหล็ก 
ดัดฟนสีรุง

เฮียยงเปนหนุ มใหญใจสปอรต 
อยูกทม. มีโทรศัพทมือถือถายรูป เลน 
เน็ตได “ไปกันใหญ” ฮา...

เฮียแกทำธุรกิจลูกชิ้นปงในระบบ 
แฟรนไชส แกตั้งชื่อแบรนดของแกวา 
“ลูกชิ้นไรเทียมทาน” เขาใจวาเพราะ 
ชอบดูฮุนปวยเอี้ยง กระบี่ไรเทียมทาน 
หนังจีนกำลังภายในยุคกอน 

แตลูกชิ้นปงเฮียยอดเยี่ยมไรเทียม 
ทานจริงๆ โดยเฉพาะน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ 

เฮียแกคุยทุกครั้งวาเปนสูตร ตกทอด 
มาจากราชสำนักชิงเลยทีเดียว 

“อาว... เฮียแวะมาแตเชาเลยนะ” 
ทนายชางเอยทักทาย

“เฮียอยากมาปรึกษาเร่ืองแฟรนไชส 
ของเฮียหนอย” เฮียตอบพรอมควัก 
เอกสารในซองที่ถือติดตัวมา

“คืออยางนี้นะ แฟรนไชซีของ 
เฮียรายหนึ่งอยากขายหุ นของเขาให 
คนอื่น ขายเยอะขนาดผูถือหุนคนใหม 
จะเปนผูถือหุนใหญเลยทีเดียว” เฮีย 
ยงเริ่มเลา 

“เขาบอกวาจะไดมีเงินทุนเพิ ่ม 
เอามาขยายกิจการ” เฮียยงเสริม

“แล วม ีป ญหาตรงไหนคร ับ” 
ทนายชางเริ่มจี้เขาจุดคี้มึ้ง

“พอรู ประวัติผู ถ ือหุ นใหมแลว 
ทองไส  เฮ ียบ ิดย ังก ับไส ต ิ ่ งจะแตก 
จะทำยังไงดี” เฮียยงครางเสียงออย 
เหมือนไสติ่งจะระเบิด ทั้งที่แกตัด 
ไสติ่งทิ้งไปตั้งแตตอนเปนหนุมแลว 

“แสดงวาเฮียไมอยากใหเขาขาย
หุนใชไหม” ทนายชางแย็บหยั่งเชิง

เฮียยกน้ำชาซดหนาเครียด แถม 
เงียบไปอึดใจกอนตอบกลับเต็มเสียง 
วา “ใช”

สมองทนายชางตัดฉับมาที่เมกา 
เมื่อหลายปกอน ปญหาเดียวกันเปะ 
เลย ทนายชางเริ่มเลา 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว....
แหะ..แหะ..ขอโทษกำลังนึกวา 

เลานิทานใหเด็กนอยฟง
แฟรนไชซีพิซซายี่หอหนึ่งในเมกา 

นาจะเปนแฟรนไชซีรายใหญ เพราะ 
เปดรานพิซซาแคไมกี่รอยสาขาเทานั้น 
เอง “โอวแมเจา...” 

อยูมาวันหนึ่งไมรูแฟรนไชซีรายนี ้

คิดอยางไร ลุกขึ้นมาประกาศขายหุน 
กวาครึ่งที่ตัวเองถืออยูในบริษัท ใคร 
สนใจติดตอซื้อหุนได

พอเห็นประกาศ... แฟรนไชซอร 
สงหนังสือเตือนทันที “ขายหุนมากกวา 
ครึ่งผิดสัญญานะคราบ”

แฟรนไชซอรเลยมาตีกลองรอง 
ทุกขหนาศาลไคฟง ทานเปาเลยตอง 
ออกมาสอบสวน 

หลังสูกันมากวา 6 ป ผลัดกัน 
รุกรับ เขาใจวาคงเหนื่อย และเห็นวา 
ไม ม ี ใครได ประโยชน จากการเป น 
ความกันตอไป ยกเวนทนายที่ไดคา 
ทนายเสมอ ฮา... 

คดีจบลงดวยการยอมความกัน 
แฟรนไชซอรซ ื ้อร านของแฟรนไชซี 
236 สาขา แตในราคาเทาไรเขาไมแจง 
อางวาเปนความลับ (สุดยอด)...

เดือดรอนนักวิเคราะหธุรกิจราน
อาหารตองมาสุมหัวประเมินกันวา 
คดีนี ้แฟรนไชซอรนาจะตองจายตก 
อยูที่ 125 ลานยูเอส 

แลวทนายชางก็สลับตัดฉับกลับ
มาที่ประเทศไทย....

เรื่องแฟรนไชซีขายหุนนี่พันพัว
กับเรื่องโอนสิทธิครับ ถือเปนเรื่อง 
สำค ัญท ี ่ แฟรนไชซอร ต องระว ั ง 
หลักการคือ “ไมใชใครที่ไหนก็จะมา 
เปนแฟรนไชซีได”

แฟรนไชซอรเขาจึงตรวจ (ประวัติ) 
แลวตรวจอีก ท้ังสองไฟฉาย ไฟเอ็กซเรย 
จับเขาเอ็มอารไอ นี่ถาจับแกผาดูวา 
มีไฝผาหูดและตาปลาตรงไหนบางได
นี่ เขาคงทำไปแลวแนนอน 

ที่ตองละเอียดแบบนี้เพราะความ 
ปลอดภัย และความมั่นคงของ คสช. 
เอยของแฟรนไชซอรครับ...

ม

ย้ายตับกันไหม
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กระบวนการกอนบอกเลิกสัญญา (ถา 
เกิดขึ้น) เขาจะแนะนำใหทายาทขาย 
กิจการ (โอนสิทธิ) ใหคนอื่นเสีย 
แนนอนวาแฟรนไชซอรอาจชวยเหลือ
ในการคัดเลือกคนที่จะเซงกิจการตอ 
สวนทายาทก็รับเงินไป 

ถ  า ห า ค น ม า ร ั บ โ อ น ไ ม  ไ ด  
แฟรนไชซอร อาจตองรับโอนมากอน 
แลวคอยๆ หาคนมารับเซงตอไป ใน 
ระหวางนั้นแฟรนไชซอรก็บริหารสาขา 
นั้นไป เพื่อไมใหตองปดสาขานั้น ทำ 
ดีๆ ตอนขายจะบวกเพิ่มเรียกกำไร 
แบบหายเหนื่อยได แบบนี้ฮาวารด 
เรียกวา สองวิน (win-win) แตในวง 
ไพเขาเรียก “สองเดง” 

แลวโอนสิทธิเกี่ยวกับเรื่องขาย
หุนอยางไร เกี่ยวทางออมๆ ครับ 
ปกติถาแฟรนไชซีเปนบุคคลธรรมดา 
เงื่อนไขในสัญญาที่หามเรื่องการโอน
สิทธิก็พอจะจัดการกับปญหาตางๆ 
ได

แตถาแฟรนไชซีเปนนิติบุคคล 
ปญหาจะซับซอนข้ึนอีกสองกระสอบ

แฟรนไชซีที่เปนนิติบุคลลจะใช
วิธีโอนสิทธิตรงไปตรงมาเหมือนอยาง 
ที่เลามาขางบนก็ได ซึ่งก็จะตกอยู 
ภายใต กระบวนการโอนสิทธ ิ เช น 
เดียวกัน 

ถาจะโอนตองใหแฟรนไชซอร 
โอเคกับคนใหมที ่จะเขามาเสียกอน 
ถาโนเคก็โอนไมได

แตวิธีโอนสิทธิอีกแบบ เปนการ 
โอนสิทธิดวยทาพิสดาร ซัมเมอรซอลท 
แถมบ ิดใส  เกล ียวอ ีกสองรอบคร ึ ่ ง 
ภาษาสนุกเขาเรียกวา “ยิงกระทบช่ิง”

แทนที ่จะทำเรื ่องขอโอนสิทธิ 
ตามสัญญาปกติ เขาใชวิธีโอนขาย 
หุนในบริษัทนั้นแทน วิธีนี้คูสัญญา 
แฟรนไชส ย ั ง เป นบร ิษ ัท เด ิมไม  
เปลี่ยนแปลง

ที่เปลี่ยน คือ ไสใน ตับปอด 
และเซี่ยงจี๊ของบริษัท

เคยเห็นแตง ิ ้วเปลี ่ยนหนากาก 
หนากากที่นักแสดงใสอยู เปลี ่ยนสีไป 
เรื่อย แตคนเดิม...

แตอันนี้หนาเดิม... แตสลับไส 

ยายตับ ไดยินวาแบบนี้แมแตเดวิด 
คอปเปอรฟลลยังไมกลาคิดเลน ฮา...

ลองนึกดู ผูถือหุนใหม กรรมการ 
ชุดใหมเปนพระยาจักรีลอบเขาเมือง 
เปดประตูรับพมา 

“ขอโตด...อินกับบางระจันไป 
หนอย” ฮา... 

ผูถือหุนใหมอาจเขามาพรอมยื่น
ของชำรวยหอสวย หนาหอแปะวา 
“เชือกปานมะนิลาอยางดี” มีตรา 
มอก. กำกับ ดานในมีเอกสารกำกับ 
การใชดวยวา 

“โปรดระวังเชือกขาด หามใช 
ผูกคอเกินครั้งละหนึ่งคน” 

“กุสะลา ธัมมา อกุสะลา ธัมมา” 
เสียงสวดแววลอยมาแตไกล 

นอกจากจะเสียทาเส ียเหลี ่ยม 
กำนันที่เผลอลากมาไมเมืองทรอยแลว 
ปกติการโอนสิทธิแฟรนไชซอรเขาจะ 
เรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมดวย

เปนคาใชจายในการฝกอบรมให
กับผูรับโอนที่จะเขามาเปนแฟรนไชซี
รายใหม และคาใชจายในการเตรียม 
และเปลี่ยนเอกสารสัญญาอะไรเทือก
นั้น

เมื่อแคโอนหุน ไมไดเปลี่ยนตัว 
คนที่เปนแฟรนไชซี จะเรียกวาโอน 
สิทธิไดอยางไร จึงเก็บเงินไมได 

ดูปากนัทชานะคะแบบนี ้แถว 
บานนัทชาเรียกวา “เงิบคะเงิบ” ฮา... 

เห็นหรือยังวาทำไมพิซซาเจานั้น
จึงไมยอมใหแฟรนไชซีขายหุน ยังไง 
ก็ไม หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไมใหขาย 
ถาไมอยากทำก็ขายรานเสียแตอยา 
ขายหุน น่ันจึงเปนท่ีมาของดีลรอยลาน 
เหรียญที่เลาใหฟง

แตกวาจะถึงจุดนี้ได เฮอ....สูคดี 
กัน 6 ป

“ตอนนี้เฮียเขาใจแลววาจะตอง 
ไปคุยกับแฟรนไชซียังไง ไมใหเขาโอน 
หุน” เฮียยงตาเปนประกาย

“ทนายชางชวยแกส ัญญาเพิ ่ม 
เรื่องโอนหุนใหเฮียดวยนะ เฮียใหคา 
ทนายสองแสน” เฮียยงพูดนิ่มๆ แต 
คราวนี้ทนายชางตาเปนประกายบาง

ลองนึกดู... มีใครสักคนเปนสปาย 
แฝงมาเปนแฟรนไชซีโดยมีแฟรนไชส
คูแขงเปนผูสงเขาประกวด อะไรจะ 
เกิดขึ้น

แคนึกก็สยองปนเสียวแบบเดิน 
ไปเจอพวกวอลคกิ้งเดดรุมเลยครับ

เทากับเรากำลังถายทอดวิทยายุทธ 
ใหไสศึก ปอนขอมูลเขาไปเทาไรก็ 
ทะเล็ดไปอยูที่แฟรนไชสคูแขง

แลวอยางนี้จะเอาอะไรไปแขงกับ 
เขาละ

สัญญาแฟรนไชสจึงหามไวกอน 
ถาจะโอนสิทธิใหคนอื ่นแฟรนไชซอร 
ตองเซยเยสกอน กอนเซยเยสตองจับ 
มาเอาตระแกรงรอน เอาชอนขูด เอา 
ตรูดไถ เอาไฟจุด ที่เหลือมานั่นละ 
ครับ แฟรนไชซีตัวกลั่นที่รับเขามาใน 
ระบบได 

วิธีนี ้ยังชวยกรองคนที่ชอบแกส 
แตไมเอาถานไดดวย เห็นชัดวาเขามา 
เปนแฟรนไชซีละกอ โทรเรียกเฮียปอ 
มารอเก็บศพไดเลย แบบน้ีแฟรนไชซอร 
เขาจะปดประตูไมรับครับ 

ขืนใหทำแลวลองจุน จะเสียชื่อ 
แบรนดเปลาๆ

ส ัญญาแฟรนไชส จ ึงม ักห าม 
โอนสิทธิทุกกรณี ครับทุกกรณีจริงๆ 

วันหน่ึงเชาแลว แฟรนไชซีไมยอม 
ลุกมาเปดราน ปลุกเทาไรก็ไมตื่น 
หมอที่มาตรวจอาการรายงานผลการ
ตรวจวา “ตรวจแลวไมพบรองรอย 
การถูกทำราย ไมมีอาการบาดเจ็บ 
ภายนอกใหเห็น” 

ยกเวนอยางเดียว คือ “ไมหายใจ” 
ฮา...(กริบ) แกคงไมอยากทำแฟรนไชส 
ตอ เลยแกลงหยุดหายใจ ผลคือ ตาม 
กฎหมายทายาทมารับมรดกสัญญา 
แฟรนไชส

แตถาหนวยกานทายาทจะไปไม
ไหวจะใหแบกภาระทำแฟรนไชสตอ 
ก็ใชเรื่อง บางทีลูกหลานเขาก็อาจจะ 
ไมอยากรับมรดกนี้เหมือนกัน สัญญา 
แฟรนไชส จ ึงต องทำช องหายใจให  
แฟรนไชซอรแกปญหาแบบนี้ โดยให 
แฟรนไชซอรมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

ดูเหมือนโหดไหม แตที ่จริง 
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หากกลาวถึงผูนำ แตละ 
คนก็จะวาดภาพไววาตอง 
มีบุคลิกภาพ สติปญญา 

ที่โดดเดน มีความเขาใจผูอื่น มีมาด 
ที่สะดุดตา ตัดสินใจเฉียบคม แตพอ 
ไดอาน บทความเรื่อง In Praise of 
the Incomplete Leader เขียนโดย 
ทีมศาสตราจารยจาก Massachu-
setts Institute of Technology  
(MIT) ประกอบดวย Deborah 
Ancona, Thomas W. Malone, 
Wanda J. Orlikowski และ Peter 
M. Senge นั้น ไดพบวา การยอมรับ 
วาการเปนคนธรรมดา มีทั้งจุดเดน 
และจุดดอยนั้น เปนทางที่ถูกที่สุด 
เพราะ ผูนำนั้น ไมจำเปนตองสมบูรณ 
แบบเสมอไป 

ในโลกปจจุบันมีความซับซอน 
มากขึ้นเรื่อยๆ  ไมมีปถุชนคนใดที่จะ 
ทำทุกอยางไดสมบูรณแบบ การที่ 
ผูนำพยายามผลักดันตัวเองใหสมบูรณ 
แบบนั้น  จะทำใหตัวเองเหนื่อยลา 
และไมเปนผลดีตอองคกร เพราะ 
ไม ม ีใครเก งและอยู  เหนือทุกส ิ ่งได    
แตในทางกลับกัน ผูนำที่ไมสมบูรณ 
แบบจะรูวาเมื่อใดที่ตองละ เมื่อใดที่ 
ตองวาง เม่ือใดท่ีตองปลอย ซ่ึงผูเขียน 
ไดขอสรุปเปนตัวแบบการเปนผูนำ 4 
Capabilities Leadership Frame-
work ประกอบดวยสมรรถนะ   ดังนี้

1) Sensemaking  สมรรถนะ 

ในการเขาใจ
การเขาใจบริบทขององคกรและ

ผูคน
2) Relating สมรรถนะในการ 

เชื่อมโยง
การสรางความสัมพันธทั้งภายใน 

และระหวางองคกร
3) Visioning สมรรถนะใน 

การมีวิสัยทัศน
การวาดภาพในอนาคตที่ยอมรับ
4) Inventing สมรรถนะในการ 

ริเริ่มสิ่งใหม 
การพัฒนาแนวทางใหมๆ เพื่อ 

บรรลุวิสัยทัศน
สมรรถนะทั้ง 4 ดานนี้ เห็น 

ไดวาครอบคลุมความสามารถทางสติ
ปญญา ทักษะทางสังคม ความมี 
เหตุผล การตีกรอบความคิด การ 
พัฒนาความคิดสรางสรรค อยางไร 
ไมมีใครที ่จะมีสมรรถนะเทากันหมด 
ใน 4 ดาน ดังนั้นผูนำที่ไมสมบูรณ 
จะเขาใจวาพวกเขามีจุดเดนในดานใด
และดอยในดานใด และรูวาจะใช 
จุดแข็งจากทีมงานมาชดเชยขอจำกัด
ของตัวเองไดอยางไร 

การทำความเขาใจ การสราง 
ความเชื่อมโยง การสรางวิสัยทัศน 
และการริเร่ิมส่ิงใหม เปนความสามารถ 
ที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน หาก 
ปราศจากการทำความเขาใจก็จะไมมี
ภาพของสถานการณจริงที ่จะเปนจุด 

เริ่มตนของการทำงานรวมกัน  หาก 
ปราศจากการสร างความเช ื ่อมโยง  
ทุกคนจะตางคนตางทำ  ตางคนตางมี 
เปาหมายที่แตกตางกัน  หากปราศ 
จากวิสัยทัศนก็จะไมมีทิศทางรวมกัน 
ในการทำงาน และหากปราศจากการ 
ริเริ่มสิ่งใหม  วิสัยทัศนนั้นอาจจะเปน 
เพียงภาพลวงตา อยางไรก็ตาม ไมมี 
ผูนำคนใดที่จะมีความสามารถทั้ง 4 
ดานเทาเทียมกัน ซึ่งจะเห็นตัวอยาง 
ไดจาก สตีฟ จอบส อดีต CEO ของ 
Apple เปนตัวอยางของคนท่ีมีวิสัยทัศน 
ที่โดดเดน มีความสามารถใหคนอื่น 
คลอยตาม  

ซึ ่งเมื ่อผู นำไดตรวจสอบความ 
สามารถของตัวเองและไดพบจุดเดน 
จุดดอยในตัวแลว พวกเขาตองมองหา 
คนอื่นที่สามารถจะใหในสิ่งที่พวกเขา
ขาดได หากผูนำเลือกคนที่เหมือน 
ตัวเอง จะพบวาองคกรจะเอนเอียง 
ไปทิศทางเดียว  หากองคกรขาดความ 
สามารถดานใดดานหนึ ่งไปยอมยาก 
ตอการอยู รอดในโลกที ่เปลี ่ยนแปลง 
และซับซอนใบนี้ และนี่คือเหตุใหผูนำ 
ไดตรวจสอบตนเอง เพื่อสรางสมดุล 
ใหกับองคกร

อ้างถึง
In Praise of the Incomplete Leader 

(Harvard Business Review)
https://hbr.org/2007/02/in-praise-

of-the-incomplete-leader

ต

ผู้นำ...
ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ
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อารดา มหามิตร
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เปดตัวนักธุรกิจรุ นใหม 
เบ ื ้ องหล ังธ ุ รก ิจใหญ  
“หะรินสุต กรุป” คุณคัชพล 

หะรินสุต Commercial Director 
นักธุรกิจ เจน 4 เจนใหมลาสุด ผู 
ขับเคลื่อนธุรกิจ “หะรินสุต กรุป” 3 
ธุรกิจใหญ เดินเรือ อูตอเรือ-ซอมเรือ 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไปแบบ 
เรียบ ๆ แตล้ำลึก 

หะรินสุต กรุป ธุรกิจที่นาจับตา 
มอง กลุมนี้มีสายสัมพันธแนนแฟนกับ 
ธุรกิจแดนอาทิตยอุทัย ที่เดินคูกันไป 
กับ Logistic สำคัญ คือ ธุรกิจขนสง 
ทางเรือ ที่เตรียมขยายสูธุรกิจการคา 
ทางเรือหลายประเภท ตลอดจนการ 
ขยายธุรกิจ ตอเรือ-อูซอมเรือ ที่กำลัง 
มาแรง กับการขนสงสินคาวัตถุดิบที่ 
เปน Logistic ชองทางที่สำคัญ เตรียม 
รองรับการขยายตัวของธุรกิจการคาใน 
AEC ในประเทศที่มีทางออกทางทะเล 
นอกเหนือ จากฐานการคาหลักใน 
ประเทศ ทางภาคกลาง และภาคใต 
ของไทย อนาคตเตรียมขยายลูกคา 
ไปยังกลุมแทนขุดเจาะ ตลอดจนวางแผน 
เการขยายอู สราง-ซอมเรือแหงใหม 
สวนธุรกิจอสังหาริมทรัพย อาคาร 

กัปตันหนุ่ม เจน 4 ผู้ขับเคลื่อน หะรินสุต กรุ๊ป
คัชพล หะรินสุต

ป
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เจ าแรกๆที ่ให บร ิการเด ินเร ือไปยัง 
ภาคใต ประกอบดวย 1. ธุรกิจการ 
เดินเรือสินคา เรือสินคาชายฝง ภายใน 
กลุมประเทศอาเซียน ภาคใตของประเทศ 
ไทย ไดแก สงขลา สุราษฎรธานี 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส 2. 
ธุรกิจการตอเรือ และอูซอมเรือ ปจจุบัน 
มีอูใหบริการ 2 แหง คือ ที่บริเวณ 
สะพานกรุงเทพ และแมน้ำทาจีน 3. 
ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย อาคารสำนักงาน 
ใหเชา ชื่อ หะรินธร ที่ ถ.สาทร โดย 
ปจจุบันกลุมธุรกิจยืนยาวมากวา 60 
ป แตละธุรกิจจะเกื้อหนุนซึ่งกันและ 
กัน

“กลุมธุรกิจของเรา จะ Conser-
vative แตยังมองหาธุรกิจใหม ๆ ที่ 
จะลงทุนในระยะยาว จะไมคอยเนน 
ธุรกิจใหมที่ไมชำนาญ แตจะเนนการ 
ขยายธุรกิจแบบไมหวือหวา จะรักษา 
ฐานลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด”

ความท้าทายในการ 
บริหารธุรกิจปัจจุบัน

เนื ่องจากหนึ ่งในธุรกิจหลักคือ 
ธุรกิจเดินเรือชายฝง ซึ่งมีคูแขงคือ 
การขนสงทางบก แตอยางไรก็ตาม 
การขนสงทางเรือมีจุดแข็ง คือขนสง 
ไดในปริมาณมากตอครั้ง และคาขนสง 
ตอตันถูกกวา หากจะแขงกับธุรกิจ 
เรือดวยกัน คือคุณภาพการขนสง 
ดวยความชำนาญมากวา 60 ป และ 
คุณภาพเรือ ที่ไดรับการรับรอง จาก 
องคกรเรือนานาชาติ และระบบการ 

ปองกันความเสียหาย ดวยมาตรฐาน 
สากล เนื่องจากเรือทุกลำ ตอมาจาก 
อูตอเรือในประเทศญี่ปุน ปจจุบันมี 
ทั้งหมด จำนวน 10 ลำ สามารถ 
รองรับการขนสงสินคาได 30,000 – 
40,000 ตัน ตอเดือน เศรษฐกิจที่ 
ผานมา เรือคาชายฝงยังคงไมได 
เปล่ียนแปลงรอนแรง เน่ืองจากมีลูกคา 
ประจำท่ีเปนผูผลิตสินคาอุปโภค บริโภค 
กรณีการเปด AEC จะเปนธุรกิจที่จะมี 
เรือนานาชาติเขาออกจำนวนมากขึ้น 
คิดวา เปนปจจัยบวกที่จะทำใหธุรกิจ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น จะทำใหเกิดการคา 
ระหวางประเทศในอาเซียนเพิ ่มขึ ้น 
การเติบโตนาจะทำใหอัตราการขยายตัว 
สอดคลองกับ GDP ของประเทศที่ 
3-4% หรือมากกวานั้น

“การคาชายฝงจะเนนกลุมลูกคา 
เดิม ดังนั้นสิ่งที่ใหความสำคัญในเวลา 
นี้คือการปรับปรุงดานการบริหารงาน 
การบริการ และการมองหาตลาดใหม 
โดยอาจมีการเสริมเรือประเภทอื ่นๆ 
ขึ ้นมารองรับธุรกิจที ่หลากหลายขึ ้น 
อาทิ เรือ Offshore ที่แทนขุดเจาะ 
น้ำมัน และการมองหาธุรกิจใหม ๆ 
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะอยูในกลุมที่เรามีความ 
ถนัด เนื่อง Core Competency ของ 
เราสามารถขยายไปรองรับพาณิชยนาว ี
ได และโชคดีที่เรามีอูซอมเรือ ที่ 
สามารถใหบริการท้ังภายในและภายนอก 
โดยปจจุบันกลุมนี ้สามารถใหบริการ 
เรือครอบคลุมทุกประเภท แมแตเรือรบ 
ซึ่งอยูในกลุมลูกคาภายนอกที่มีปริมาณ 

หะรินธร Office Building ยังเต็ม 
ตลอด เล็งขยายธุรกิจแนนอน อาจจะ 
เปน Office Building หรือ Ware-
house ตองจับตาดูกันตอไป นอกจากน้ี 
ยังตองจับตามองธุรกิจใหมๆ ที่เปดตัว 
เร็ววันนี้

แนะนำ นักธุรกิจ 
เจนใหม่ ไฟแรง

คุณเปบ หรือ คัชพล หะรินสุต 
เปนบุตรชายคนโต 1 ใน 2 คน ของ 
คุณ ภูมินทร หะรินสุต จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ทางดาน Mechani-
cal Engineering จาก Massachu-
setts Institute of Technology 
สหรัฐอเมริกา และจบปริญญาโท MBA 
จาก Harvard Business School 
ผานประสบการณในการทำงาน จาก 
บริษัทช้ันนำ ดานวาณิชธนกิจ ท่ี JPMor-
gan Securities (Asia) Limited 
โดยรับผิดชอบดาน Investment Bank-
ing Analyst จากน้ันไดไปทำดานธนาคาร 
และอสังหาริมทรัพย ที่ Lehman 
Brothers (Thailand) Limited โดย 
ดูแลตลาดในเอเชียทั้งหมด กอนที่จะ 
หันเหกลับมาทำธุรกิจท่ีบาน ในป 2009

ธุรกิจ หะรินสุต 
ในทศวรรษใหม่

ธุรกิจของ กลุมหะรินสุต เปน 
กลุมธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ 
ในธุรกิจทางน้ำ ในอดีตประกอบดวย 
เรือโดยสาร เรือประมง และภายหลัง 
เปลี ่ยนแปลงมาทำธุรก ิจเร ือส ินคา 
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จึงเปนความจำเปนในขณะนี้ ที่ตอง 
คัดสรรอยางดี มาตั้งแตการรับสมัคร 
และความสามารถตองตรงกับความ 
ตองการในตำแหนงนั้นๆ ตลอดจนไป 

ดวยกันไดกับ Culture ขององคกร ที่ 
สำคัญทุกคนตองผานการอบรมหลักสูตร 
การเดินเรือมาอยางดี และบุคลากร 
ระดับบริหาร ควรมีคนใหม ๆ ที่ได 
รับอำนาจในการตัดสินใจได ซึ่งเปน 
สิ่งที่สำคัญ

การเข้าระดมทุนใน 
ตลาดหลักทรัพย์

แมว าธุรกิจจะเปนธุรกิจขนาด 
ใหญ และตองมีการขยายธุรกิจใหม 
หลายดานในอนาคต แตสำหรับเปาหมาย 
ในระยะใกล หะรินสุต กรุป ยังไมมี 
เปาหมายในการเขาระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย แตก็ไมไดปดกั้นแนวคิดนี้ 
หากถึงเวลาที่เหมาะสม และในเวลา 
นั้น การเขาตลาดหลักทรัพย เปนสิ่งที่ 
เปนประโยชนกับธุรกิจ ก็อาจจะสนใจ 
ก็ได

เพิ่มขึ้น เนื่องจากความชำนาญเรื่อง 
วิศวกรรมการซอมเรือ ในขณะนี้เรา 
จึงมองสถานท่ีกอสรางอูตอเรือ – ซอม 
เรือแหงใหม ทางภาคใต และทางภาค 

ตะวันออกของประเทศไทย และพมา 
รองรับการเดินเรือเพ่ือการคาในอาเซียน”

การขยายธุรกิจ 
ในอนาคต 
ปัญหาแรงงานคือ 
ความท้าทาย

เนื่องจากในอนาคตในอีก 5 ป 
ขางหนา การเตรียมการเรื่องบุคลากร 
เปนเร่ืองท่ีสำคัญ เน่ืองจากการฝกแรงงาน 
ที่ชำนาญในสายธุรกิจ ตองใชเวลา 
ดังนั้น เรื่องการสรางความชำนาญให 
บุคลากรใหม ที่จะเขามาเสริมทีม จึง 
เปนเรื่องที่อยูในความสนใจเปนอยางยิ่ง 
จากคุณภาพบุคลากรภายในประเทศ 
ไปสูคุณภาพระดับสากล เพื่อใหทัน 
ตอการรองรับธุรกิจใหม ๆ ท่ีจะเพ่ิมข้ึน 
อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต 
เครื่องจักร และ Green Technology 
การบริหารจัดการดานสิ ่งแวดลอม 
การเพิ่มอูตอเรือ–ซอมเรือ การขยาย 
จำนวนเรือ ที่จะโตตาม Demand 
การวางรากฐานธุรกิจ ตลอดจนบุคลากร 

กลุ่มธุรกิจของเรา จะ Conservative แต่ยัง 
มองหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะลงทุนในระยะยาว 
จะไม่ค่อยเน้นธุรกิจใหม่ ที่ไม่ชำนาญ 
แต่จะเน้นการขยายธุรกิจแบบไม่หวือหวา 
จะรักษาฐานลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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วิศวกรรักษ์ธรรมชาติ แห่ง Hy Resort
เมธี คุณเจริญ
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จากการก่อตั้งธุรกิจแรก จนมาถึงธุรกิจที่ 2 
ทำให้ได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นที่สนใจ ต้องพยายาม 
สร้างจุดขายที่มี Character เฉพาะตัว ต้องเป็น 
จุดแดงเล็กๆ ในกองผ้าขาว ให้ได้ เป็นวิธีคิดใน 
การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ อย่าง hy resort  

ที่มาของ hy resort
คุณเมธี เปนชาวแปดริ้ว ที่บาน 

ไมไดมีฐานะร่ำรวย แตกลับกลายเปน 

แรงสงให คุณเมธี มีความพยายามสูง 
ไฝรู ไฝเรียน สามารถพาตัวเองเขา 
เรียนตอที่กรุงเทพฯ จนจบปริญญาตรี 
และปริญญาโท ที่สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา บางมด เมื่อเรียนจบ 
ปริญญาโท ไดเริ่มชีวิตทำงาน ใน 
บริษ ัทที ่ปร ึกษาใหก ับทางราชการ 
ดานวิศวกรรมกอสราง และไดเปนที่ 
ปรึกษาดานวิศวกรรม ใหกับองคกร 
ชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนหลายแหง 
อาทิ การรวมวางแผนแมบทการ 
คมนาคมขนสงในระดับภูมิภาค และ 
ระดับประเทศ ใหแก กระทรวงคมนาคม 
จากนั้นไดออกมาเปดธุรกิจของตนเอง 

ทำงานดานออกแบบ วิศวกรรม งาน 
ดาน Civil engineering วางระบบ 
การกอสราง และเปนที่ปรึกษาการ 

แกปญหางานกอสรางตางๆ ในระหวาง 
ที่ทำงาน ก็จะนำรายไดบางสวนมา 
ซื้อที่ดินเก็บสะสมไว จนวันนึง จึง 
ถึงเวลาที่จะนำความคิด ความรัก 
ฝกไฝกับงานดานศิลปะ การออกแบบ 
แนว modern art มาสรางรีสอรทใน 
แนวธรรมชาติที่ตนเองชื่นชอบ และ 
ไดใสจินตนาการเต็มที่ ภายใตชื่อ hy 
Resort

ทำไมจึงสนใจงานธุรกิจ
บริการ

เพราะความที่ชื ่นชอบในแนวคิด 
งานออกแบบนอกกรอบ จึงคิดวา 

ความยากลำบากในวัย 
เด็ก เปนสวนสำคัญใน 
การสรางแรงขับเคลื่อน 

มหาศาล ทำให คุณเมธี คุณเจริญ 
วันนี ้กลายเปนนักธ ุรก ิจที ่ประสบ 
ความเร็จ ไดเปนเจาของธุรกิจบริษัท 
ที่ปรึกษาดานวิศวกรรม และไดทำ 
ความฝนใหเปนจริง ดวยการสราง 
รีสอรทในคอนเซ็ปต environmen-
tally friendly ที่มีความเปน 
Modern Art ชื่อ Hy Resort 
รีสอรทเก ในแบบ hideaway ที่เต็ม 
ไปดวยการดูแลใสใจในธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ใชวัสดุธรรมชาติ 
อยางเต็มประสิทธิภาพ โดยไมมีเหลือ 
เศษ ใชสีวิทยาศาสตรนอยที่สุด ถึง 
แมไอเดียจะดูกระโดด แปลกแยก แต 
ไปโดนใจคนรักษธรรมชาติคอเดียวกัน 
จนทำให hy resort แหงยาน 
บางแสน ชลบุรี ถึงแมไมไดอยูติด 
ทะเล แตก็มีนักทองเที่ยวคนไทยจอง 
เต็มตลอด เกิดอะไรขึ้นกับพฤติกรรม 
นักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป หรือกลุมนี้ 
กำลังเปนตลาดใหม ที่นาจับตามอง

ค
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การถายรูป รักการ selfie ไดชื่นชม 
กับแนวการออกแบบที่เปนธรรมชาติ 
ไปตามธรรมชาติ แบบไมมีฟอรม เคารพ 
ธรรมชาติ พยายามถอมตัวกับธรรมชาติ 
ทอนความคิดตัวเองใหเล็กที่สุด และ 
มองธรรมชาติวายิ่งใหญมาก

“จากการกอตั้งธุรกิจแรก จนมา 
ถึงธุรกิจที่ 2 ทำใหไดเรียนรูวาการ 
ที่จะเปนที่สนใจ ตองพยายามสราง 
จุดขายที่มี Character เฉพาะตัว 
ตองเปนจุดแดงเล็กๆ ในกองผาขาว 
ใหได เปนวิธีคิดในการสรางความ 
แตกตางทางธุรกิจ อยาง hy resort  
เรายึดหัวหาดวา เปนรีสอรทหน่ึงเดียว 
ในประเทศไทยที่มีคอนเซ็ปตชัดเจน”

อนาคตทางธุรกิจ
จากแนวคิดที ่โดดเดนแตกตาง 

ขายไดจริง เพราะไปเขาตานักทองเท่ียว 
นักหาสถานที่ใหม เพื่อ Selfie หลาย 
คน ถึงแมจะมีปญหาเรื่องการบริหาร 
ในลักษณะงานบริการเช นเด ียวกับ 
โรงแรม แตก็ตองอาศัยการแกไขปญหา 
โดยนำหลักธุรกิจเขามาใชในการทำงาน 
เพื่อใหลูกคาพึงพอใจ ในขณะที่ธุรกิจ 
ตองทำกำไร หลังจาก 3 ป ที่ผานมา 
ก็ปรับกันไป จนกระทั่งธุรกิจอยูตัว จึง 
มองหาการขยายธุรกิจตอไป เพื่อ 
สืบทอดแนวคิดนี้ ปจจุบันเล็งเปด ที่ 
จ.ตรัง บริเวณหาดเจาไหม ในชื่อ 
เดียวกัน เปนลักษณะ Boutique 
Hotel ในสเกลไมใหญ และจะสราง 
Brand นี้ ใหเปน Boutique Brand 
ที่ไมเนนแขงกับธุรกิจขนาดใหญ ทั้ง 
นี้เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจ 

ที่สำคัญคือ ตองสรางการบริการที่มี 
ความแข็งแรง พนักงานไมเยอะแตมี 
ประสิทธิภาพ มีวิธีคุมคาใชจายที่ดี

“ที ่ผ านมาตองถือวาไดเร ียนรู  
ผิด ถูก มาโดยตลอด จนคนพบวา 
การจะทำรีสอรทขนาดเล็กใหอยู ได 
หองพักไมควรเกิน15 หอง เพื่อ Mini-
mize cost เฉล่ียตนทุนใหดีท่ีสุด จำนวน 
พนักงาน 6 คน ก็สามารถทำงานได 
สำหร ับการบร ิการภายในร ีสอร ท 
ผูจัดการ งานตอนรับและแมบาน สวน 
อาหาร งานซักลาง ควรใชบริการภาย 
นอกเสริม (Outsource) เพราะสามารถ 
เลือกส่ิงท่ีดีมีคุณภาพไดเยอะ ในขณะ 
ที่สามารถคุมคาใชจายได”

ปัญหา และอุปสรรค 
มีไว้ให้ SMEs ฝ่าฟัน

การที ่เร ิ ่มตนทำธุรกิจโดยไมมี 
ประสบการณ ในธุรกิจนั้นๆ สอนใหรู 
วาการเริ่มตนจาก 0 ทุกอยางตอง 
ฟนฝา ทุกอยางที่เกิดขึ้น แบบผิดฝา 
ผิดตัวไปหมด แตปญหาชวยสราง 
ภูมิคุมกัน ตองมีสติแกไปทีละจุด ที่นี่ 
ถือเปน Workshop ในการทำธุรกิจ 
และพบวาปญหาใชเวลาไมนานก็แกได

จากประสบการณคนทำธุรกิจ 
ดวยใจรัก คงจะเปนตัวจุดประกาย 
ความคิดใหนักธุรกิจรุนใหม ไดใช 
เปน inspire ในการตามความฝน 
หรือหาชองทางในการทำธุรกิจใน 
แนว Niche Market ไดไมมากก็นอย

รีสอรท คือคำตอบที่จะทำให คุณเมธี 
ไดใชแนวคิดนอกกรอบไดเต็มที ่แบบ 
ครบเคร่ือง แรงบันดาลใจในการออกแบบ 
ที่ hy resort มาจากสถาปตยกรรม 
การออกแบบของพวกงานเกา ปราสาท 
ราชวัง อาทิ โพธารา ที่ทิเบต เปนแนว 
การกอสรางที่ใชทั้ง วัสดุ ผสมผสาน 
สัจจะและหนาตา ดวยการเลือกใช 
วัสดุเต็มรูปแบบธรรมชาติ คือ ดิน หิน 
ไม ที่สะทอนขอดี คือเปนโชวสัจจะ 
ความสวยงาม ธรรมชาติ ในขณะ 
เดียวกันคือการใชทุนต่ำ” สัจจะ คือ 
ความสวยงามตามธรรมชาติ เปนสื่อ 
สะทอนถึงการรักษโลก รักส่ิงแวดลอม 
ใชทร ัพยากรแตน อยและไมทำลาย 
ธรรมชาติ

แนวการบริหารงาน 
ธุรกิจบริการ

เริ ่มความฝนที ่แรกแบบพอดีตัว 
บนที่ดิน 2 งานครึ่ง ในยานบางแสน 
จ.ชลบุรี มูลคาที่ดิน 7 ลานบาท เมื่อ 6 
ปท่ีแลว โดยเนนคอนเซ็ปตการกอสราง 
“มาพักที่บานของตัวเอง” แนว Indy 
ออกแบบใหเปนบานหลังใหญ ที่เชื่อม 
ตอดวยลานไม กับบานหลังยอยๆ 
ที่อยูรายลอม แบงประเภทหองพัก 
เปน Pool Villa จำนวน 3 หลัง Villa 
2 หลัง และหองพัก 4 หอง ซึ่ง 
ทุกหองมีแนวการตกแตงที่ไมเหมือน
กันเลย รวมทั้งหมด 9 ยูนิต 9 สไตล 
รองรับนักทองเที่ยวเต็มที่ 25 คน ตอ 
คืน โดยผูที่มาพักจะเนนความเปน 
สวนตัว ตองการอยูกับธรรมชาติ และ 
ครอบครัว เรทราคาอยูระหวาง 1,750 
– 2,600 บาท เหมาะสำหรับคนที่รัก 
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เถ้าแก่กับมืออาชีพ
ทำอย่างไรถึงเป็นเนื้อเดียวกัน
(ตอนที่3) การพัฒนาคนในองค์กร 

สาเหตุหนึ่งที่ทำใหธุรกิจ 
ครอบครัวไมสามารถที ่
จะกาวขามสูการเติบโต

ในระดับตอไปได ก็คือ ความลมเหลว 
ในการบริหารคนในองคกร หรือ พนักงาน 
ที่เปนมืออาชีพ ธุรกิจครอบครัว 
จำตองกาวไปสูองคกรมืออาชีพและ
เถ าแกจำตองก าวเข าส ู ผ ู บร ิหาร 
มืออาชีพใหได โดยการเลือกคนเกง 
คนดี เขามาทำงาน และจูงใจโดย 
การใหอำนาจ ใหความไววางใจและ 
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งฉบับ 
นี้ผมจะมาตอแนวทางการดำเนินงาน 
จากระบบเถาแกมุ งสู ความเปนมือ 
อาชีพ

ปจจัยในการปรับเปลี่ยนแนวทาง 
การดำเนินงานจากระบบเถาแกมุ งสู  

ในฉบับกอนหนานี้ ผมไดเลาถึง 
การเลือกคนเขาสูองคกร การบริหาร 
คนใหเชื่อมโยงและสงผลตอการดำเนิน 
ธุรกิจ และการสรางแรงจูงใจใหคนใน 
องคกร โดยนำหลัก 4 ใจ เขาใจ จูงใจ 
สานใจและไดใจ มาแลกเปลี่ยนใหเห็น 
ถึงการบริหารคนในองคกร ฉบับนี้ขอ 
มาตอเร่ือง “การพัฒนาคน” ใหมีความ 
สามารถเพิ่มขึ้นไดอยางไร 

การพัฒนาคนในองค์กร
เมื ่อธุรกิจครอบครัวมีเปาหมาย

ท่ีจะเติบโตมากข้ึนในอนาคต หมายความ 
วาธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขัน 
อยางหลีกเลี่ยงไมได การที่องคกรมี 
‘คนเกง’ ถือไดวาเปนขอไดเปรียบ 
ดานปจจัยที่จะเติบโต  ความสามารถ 
ของพนักงานในองคกรที ่ส ูงขึ ้นยอม 

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ความเปนมืออาชีพ คือ การใหความ 
สำค ัญในเร ื ่องการบร ิหารจ ัดการ 
ทรัพยากรมนุษยในองคกร ซึ่งเปน 
หัวใจที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ 
ผูบริหารควรพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้

1. ก า ร เ ล ื อ ก ค นท ี ่ ม ี ค ว า ม 
สามารถและเหมาะสมกับองคกร 

2. การบริหารคนใหเช ื ่อมโยง 
และสงผลตอการดำเนินธุรกิจ 

3. การสรางแรงจูงใจใหคนใน 
องคการ

4. การพ ัฒนาคนให ม ี ความ 
สามารถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

5. การร ักษาและสร างความ 
ผูกพันใหกับคนในองคกร 
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ทำใหการทำงานเกิดประสิทธิภาพและ 
ผลิตผลเพ่ิมสูงข้ึน เพราะฉะน้ันผูบริหาร 
ธุรกิจครอบครัวตองใหความใสในใน 
การฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอยู เสมอเพื ่อเพิ ่มขีดความ 
สามารถขององคกร

เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ 
ผู บริหารตองใหความสำคัญในเรื ่อง 
ของการนำแนวทาง Competency 
based Development มาใช โดย 
การกำหนดความสามารถดังกลาวอาจ 
เริ่มตนในระดับ Core และ Function 
เริ่มตนจากตำแหนงงานที่มีความสำคัญ 
ในการขับเคล่ือนธุรกิจกอนเปนเบ้ืองตน 
อาทิเชน Sale , Production เปนตน

หลังจากนั ้นเปนเร ื ่องของการ 
พัฒนาความสามารถซึ่งหลายองคกรจะ 
ใหความสำคัญกับรูปแบบของ Class-
room training เปนหลัก ในทางปฏิบัติ 
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถ 
ใชวิธีการอ่ืนๆ ในการพัฒนาความสามารถ 
อาทิ การใชผูเชี่ยวชาญในองคกรเอง 
มาเปนผูสอน On the job training, 
ระบบพ ี ่ เล ี ้ ยง .การมอบหมายงาน 
โครงการ เปนตน และที่สำคัญตอง 
สามารถประเม ินความสามารถท ี ่ 
เพิ่มขึ้นของพนักงานได ตองเห็นความ 
สามารถที ่เพ ิ ่มขึ ้น(Development 
Progress) โดยเฉพาะตำแหนงงาน 
ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ 
ดังที่กลาวมาในขางตน

กระบวนการเรียนรู้ 
เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

พฤติกรรมระดับบุคคล จึงสามารถนำ 
ปจจัยดังกลาวมาเปนแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรได 
ตามกระบวนการเรียนรู หรือตามวงจร 
การเรียนรู (Learning Loop) ดังนี้ 

1. การเรียนรูจากประสบการณ 
ตรง CE (Concrete Experience) 
คือ การเรียนรูที่ไดมาจากการไดมี 
ประสบการณดวยตนเอง เชน ผูที่เคย 
ทำงานในธุรกิจครอบครัวท่ีเคยมีเจานาย 
ท่ีชอบดุดาเปนประจำ ก็มักจะเช่ือมโยง 
เอาความรูสึกที่ไมดีจากประสบการณ
ที่ทำงานเกาและคิดวาธุรกิจครอบครัว 
จะเปนเหมือนกันทุกที่ และจะโยงเอา 
ความรูสึกท่ีไมดีมาใชกับเจานายคนอ่ืนๆ 
ดวย หรือ องคกรท่ีเคยมีประสบการณ 
ในการผลิตสินคาหรือบริการในตลาด
ใดๆ พอสมควร ก็มักจะไดรับบทเรียน 
ขอคิด หรือขอปฏิบัติจากประสบการณ 
นั้นๆ เชน องคกรที่เคยผานวิกฤติทาง 
การเงิน หลังผานเหตุการณมาไดก็จะ 
ระมัดระวังในเรื่องการลงทุนเปนพิเศษ 
(Conservative) เปนตน

การเรียนรูจากประสบการณตรง 
CE (Concrete Experience) ดัดแปลง 
มาจากทฤษฎีการเรียนรูโดยการเช่ือมโยง 
เงื่อนไขที่มีสิ่งเรา (Classical condi-
tioning) ซ่ึงดัดแปลงมาจากการทดลอง 
ของ Pavlow

2. การเรียนรูจากการสังเกต 
และไตรตรอง RO (Reflective 
Observation) ซึ่งเปนการเรียนรู 
โดยการสังเกตจากกรณีตัวอยางที่ผูอื่น 
ทำ แลวนำมาคิดไตรตรอง ต้ังขอสังเกต 
ซึ่งมักทำใหไดความคิด บทเรียน หรือ 
ตัวแบบที่จะสามารถนำไปปฏิบัติตอ 
ไดในอนาคต เชน การใหพนักงานไป 
ศึกษาดูงานเพื่อที่จะเรียนรูและนำมา
ประยุกตใชกับองคกร หรือการสราง 
ตนแบบอางอิง (Benchmarking) เพ่ือ 
ที่ใหองคกรมีเปาหมายในการพัฒนา 
ดานๆ เพ่ือใหดีเหมือนกับองคกรตนแบบ 
หรือดีกวา

การเรียนรู จากการสังเกตและ 
ไตรตรอง RO (Reflective Observa-
tion) ดัดแปลงมาจากทฤษฎีการเรียนรู 
จากสังคม(Social learning theory) 
และ Bandura

3. การเรียนรู โดยการหาและ 
ได  มาซ ึ ่ ง แนวค ิ ด เช ิ งนามธรรม 
AC(Abstract Conceptualiza-
tion) ซึ่งเปนการเรียนรูในสิ่งที่เปน 
นามธรรม เชน การเรียนรูภาษา สัญลักษณ 
หลักการ ปรัชญา หรือแนวคิด ทฤษฎี 
ตางๆ ซึ่งอาจไดดวยการคนควาจาก 
แหลงขอมูลตางๆ จากตำรา และสื่อ 
ตางๆ ท้ังออนไลน (Online) และออฟไลน 
(Offline) องคกรหลายแหงสามารถ 
พัฒนากาวหนาไปดวยการเรียนรูโดย
การคิดเชิงนามธรรม ซึ่งมักเปนองคกร 
ที่เปนผูบุกเบิกสรางสิ่งใหมๆ ความ 
สามารถในการเรียนรู โดยการคิดเชิ 
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งนามธรรม ทำใหองคกรหลายแหง 
กาวขึ้นมาเปนผูนำตลาดไดอยางรวดเร็ว 
(ดวยการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ออก 
สูตลาด) จึงมีเครื่องมือทางการบริหาร 
ที ่ใชสำหรับชวยในการวิเคราะหเชิง 
ปริมาณ เชน Simulation, Network 
analysis, Decision tree and linear 
programming เปนตน หรือเทคนิค 
การวางแผนตางๆ เชน การวางแผน 
ชิงกลยุทธ และการวางโครงการแบบ 
เหตุผลสัมพันธ (logical framework) 
เพ่ือใชวางแผนโครงการอยางเปนระบบ

การเรียนรู โดยการหาและไดมา
ซ่ึงแนวคิดเชิงนามธรรม AC (Abstract 
Conceptualization) คือ การเรียนรู 
เชิงพุทธิปญญา (Cognitive learn-
ing)

4. การเรียนรูโดยการทำ ลอง 
ทำและดูผล AE (Active Experi-
mentation) ซึ่งเปนการเรียนรูโดย 
การทดลองทำสิ่งใหมๆ ที่ยังไมเคยทำ 
และเรียนรูจากผลของการทำสิ่งนั้นใน
ลักษณะของการลองผิดลองถูก ซึ่ง 
เปนลักษณะดีเดนขององคกรที่เปนเลิศ 
เชน แมคโดนัลด ซึ่งมักจะทดลอง 
รูปแบบของรานและรายการอาหาร 
อยูบอยๆ หรือ 3M ที่มักจะทดลอง 
สินคารูปแบบใหมๆโดยการทำทีละ 
เล็กละนอย ขายทีละนอยแลวคอย 
เพิ่มขึ้นหลังจากที่เห็นผลการตอบรับ
ของตลาด

การเรียนรูโดยการทำลองทำและ 
ดูผล AE(Active Experimentation) 

คือ การเรียนรูโดยการวางเงื่อนไขที่ 
การกระทำ(Operant conditioning) 
ซึ่งพัฒนามาจาก ทฤษฎีเสริมแรง 
(Reinforcement theory) ของ B.F. 
Skinner 

การจัดทำผังความ 
ก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path)

คาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมใชตัวเงินนั้นเปนปจจัยจูงใจที่ทำให
พนักงานทำงานอยูกับองคกร แตใน 
กลุมของคนเกง (Talent) อาจไมใชสิ่ง 
ที่จูงใจเสมอไป แตความไมกาวหนา 
ในอาชีพ เปนสาเหตุที่ทำใหคนกลุมนี้ 
ลาออกจากบริษัท ในธุรกิจครอบครัว 
บางคนทำงานมานาน 10 ป ยังเปน 
ไดแคพนักงาน หรือเปนผูจัดการมา 
15 ปแลว และไมเห็นหนทางที่จะกาว 
ขึ้นไปสูงตำแหนงที่สูงกวานี้เนื่องจาก
ตำแหนงเหลาน ี ้ม ักถ ูกไว ให เฉพาะ 
เครือญาติของคนในครอบครัวเทานั้น 
ความรูสึกที่วาตนเองไมมีอนาคตหรือ
ความกาวหนาในตำแหนงงานนั้นยอม
เกิดขึ้นได  หากผูบริหารไมไดตระหนัก 
และใหความสำคัญไมม ีการจัดวาง 
แนวทางการพัฒนาสายอาชีพใหกับ 
พนักงานสุดทายก็จะสูญเสียคนเกงที่
มีความเชี่ยวชาญเหลานี้ไป 

รูปแบบของ Career Path 
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1. แบบเลื่อนตำแหนงอยางเดียว 
(Traditional Path) เปนรูปแบบที่ 
เนนไปที่การเลื่อนตำแหนงในแนวตั้ง 

(Vertical Type) เชน หัวหนางาน 
เลื่อนเปน ผูชวยผูจัดการ, ผูชวย 
ผูจัดการเลื่อนเปน ผูจัดการ เปนตน 
แตรูปแยยนี้จะมีขอเสียคือ พนักงาน 
รูสึกวาตองใชเวลานานกวาจะกาวขึ้น
ไปยังตำแหนงที่สูงขึ้น จึงเลือกที่จะ 
ยายงานเพื ่อขึ ้นตำแหนงมากกวารอ 
ตำแหนงเดิมในองคกร 

2. แบบเลื่อนตำแหนงและโอน 
ยายงาน (Network Career Path) 
จะแกปญหาที่เกิดขึ้นจากรูปแบบที่เนน 
ตำแหนงงานเพียงอยางเดียว เปลี่ยน 
เปนท่ีเนนรูปแบบท้ังแนวต้ัง (Vertical 
Type) และ แนวนอน (Horizontal 
Type) ซึ่งเปนการโอนยายงาน (Job 
Transfer) และหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
(Job Rotation) โดยรูปแบบน้ีจะพัฒนา 
ใหพนักงานทีทักษะที่หลากหลายมาก
ขึ้น อาจโอนยายในหนวยงานหรือตาง 
หนวยงานก็ได

3. แบบสองทางเลือก (Dual 
Career Path) เปนการจัดทำผัง 
ความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงาน 
โดนกำหนดแนวทางการเลื่อนตำแหนง 
ของพนักงานเปน 2 แนวทางไดแก

• สายงานบริหาร (Management) 
คือ เปนสายงานที่ใชทักษะดานการ 
บริหารจัดการ พัฒนาความสามารถ 
และศักยภาพของทีมงาน มีลูกนอง 
ตองดูแลรับผิดชอบพรอมกับการบริหาร 
จัดการงานประจำของตน
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• สายงานเช่ียวชาญ (Specialist) 
เปนสายงานที ่ไมจำเปนตองบริหาร 
และพัฒนาลูกนองแตม ุ งไปที ่ความ 
ชำนาญในหนาท่ีหลักของตน ซ่ึงสวนใหญ 
เปนสายงานทางเทคนิค ตองใชเวลา 
ในการฝกฝน สั่งสมประสบการณและ 
ความชำนาญ เชน งานกฎหมาย งาน 
วิจัย งานท่ีปรึกษา นักวิเคราะห เปนตน 
ถาบุคคลที่ไมเชี่ยวชาญหรือไมมีความ
สามารถในสายงานของการบริหาร 
ไมชอบการบริหารคนบริหารลูกนอง 
ก็เลือกที่จะกาวหนาในเสนทางของผู 
เชี่ยวชาญได 

โดยการจัดทำ Career Path ที่ 
นิยมใชในปจจุบันคือ 2 รูปแบบหลัง 
ไดแก แบบเลื่อนตำแหนงและโอน 
ยายงาน (Network Career Path) 
และ แบบสองทางเลือก (Dual Career 
Path)

การบริหารค่าจ้างและ
ผลตอบแทนการทำงาน

เปาหมายหลักในการจัดระบบ 
การบริหารผลตอบแทนการทำงาน 
นอกเหนือจากเพ่ือธำรงรักษาทรัพยากร 
บุคคลของบริษัทแลว ยังทำใหเกิด 
ความเปนธรรมกับผูที ่ปฏิบัติงานไดดี
วาควรที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวา 
ผูที่ปฏิบัติงานไดนอยกวา สิ่งนี้จะเปน 
แรงจูงใจใหพนักงานพัฒนาผลงานให
ดียิ ่งขึ ้นและมีความกระตือรือรนที่จะ
พัฒนาทักษะความชำนาญของตนเอง 
ซึ ่งจะสงผลตอการแขงขันในตลาดที ่ 
อยูในกลยุทธขององคกร รวมถึง 
เปาหมายในดานของความสามารถใน

การควบคุมคาใชจายและตนทุนในการ 
ทำงานใหสอดคลองกับผลิตผลและ 
ผลการดำเนินงาน เปนการสงเสริม 
ความสัมพันธอ ันดีระหวางผู บ ังคับ 
บัญชาและผูใตบังคับบัญชา อีกทั้ง 
เพื่อใหสะดวกแกการบริหารและการ
จ ัดการให เป นไปตามนโยบายและ 
หลักการบริหารบุคคลในเรื่อง ตางๆ 
ซึ่งไดแก

1. การจางแรงงาน
2. การสับเปล่ียน โยกยาย แตงต้ัง 

เลื่อนตำแหนงพนักงาน
3. มาตรฐานงานและการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน
4. การบริหารคาจางและเงินเดือน
5. การบริหารสวัสดิการ
6. การจัดการเก่ียวกับผลประโยชน 

ตางๆ ที่บริษัทจัดใหแกพนักงาน ฯลฯ

ผู บริหารธุรกิจครอบครัวตองมี 
ความเชื่อและยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
(Merit System) และประสงคที่จะ 
บริหารทรัพยากรบุคคลของตนใหเจริญ 
กาวหนาไปพรอมกับองคกร ซึ่งรวม 
ถึงการพิจารณาตอบแทนผลการทำงาน 
ที่เหมาะสม และกำหนดเปนหลักการ 
ไว  การจายผลตอบแทนการทำงาน 
นั้นอาจมีการจายตามผลการปฏิบัติงาน 
(Pay per Performance) เพื่อเปน 
แรงจูงใจใหคนขยันทำงานมากยิ่งขึ้น 

นอกจากผลตอบแทนในรูปแบบ
ของเงินเดือนแลว ผูบริหารธุรกิจ 
ครอบครัวควรพิจารณาผลตอบแทน 
การทำงานตามหลักการดังกลาว ที่ 

นอกเหนือไปจางคาจางประจำ ซึ่งจะ 
มีการแบงแยกออกเปน 3 ประเภท 
คือ

1. ผลตอบแทนเปนตัวเงิน ซึ่ง 
เปนผลมาจากการปฏิบัต ิงานและ 
ตอบแทนโดยตรง

1.1 การจายตามคาของงานที่ 
เพิ่มขึ้น

1.2 การขึ้นคาจางตามผลการ 
ทำงานที่ดี

1.3 การตอบแทนความทุมเท 
และมีสวนในความสำเร็จทางธุรกิจ

1.4 การใหรางวัลในฐานะมี 
ผลงานดีเดน ฯลฯ

2. ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินแต 
ตอบแทนในทางออม

2.1 การกำหนดบางตำแหนง 
งานเปนการเฉพาะใหเปนเกียรติ

2.2 การกำหนดระดับความมี 
อาวุโสใหเปนพิเศษ

2.3 การพ ิจารณาถ ึ งความ 
รับผิดชอบดานสังคม ซ่ึงไดแก สวัสดิการ 
ตาง ๆ (เงินบำนาญ เงินชดเชย)

2.4 การตอบแทนความจงรัก 
ภักดีตอบริษัท เชน เงินรางวัลสำหรับ 
ผูทำงานกับบริษัทมา 10 ป เปนตน

3. ผลตอบแทนซึ่งไมมีคาเปน 
ตัวเงิน

3.1 การมอบหมายงานที่ทาทาย 
ความสามารถ ซึ่งจะเปดโอกาสให 
พนักงานกาวหนาได

3.2 การพัฒนาตัวพนักงานทั้ง 
ระบบการฝกอบรมและระบบอื่น ๆ 
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3.3 การรับรองศักยภาพและ 
พยายามสงเสริมใหพนักงานพนักงาน
พัฒนาศักยภาพของตนใหสูง ยิ่งๆ ขึ้น 

การฝึกอบรมและพัฒนา
เปนกระบวนการท่ีชวยใหพนักงาน 

เพิ่มพูนความรู ทักษะ และความ 
สามารถในการทำงาน ใหสามารถ 
ปฎิบัติงานในหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น มักเปนการเรียนรูระยะสั้น 
มีทั้งที่เปนการจัดภายในองคกร หรือ 
สงพนักงานออกไปรับการอบรมจาก 
สถาบันภายนอก โดยทั่วไปการจัด 
อบรมจะทำขึ้นเพื่อใหพนักงานสามารถ 
ทำงานที่รับผิดชอบในปจจุบันไดดีขึ้น 
และยังมีความสำคัญอื่นๆ ดังนี้

- พนักงานมีความรอบรู ทัน 
ยุค ทันเหตุการณ เนื่องจากโลกมี 
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การ 
ฝกอบรมชวยใหพนักงานไดรับรูขอมูล 
ขาวสาร และความเคลื่อนไหวในดาน 
ตางๆ อยางทันเหตุการณซึ่งยอมได 
เปรียบในเชิงของขอมูล พรอมที่จะนำ 
มาใชประโยชนในงาน

- สะสมความร ู  และสร  า ง 
ทักษะ การไดรับการถายทอดความ 
รู และประสบการณจากผู เชี ่ยวชาญ 
หรือเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งๆ ถือเปน 
การสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้น 
เพื ่อนำมาประยุกตใชในการวางแผน 
บริหารงานและบริหารตนเอง และ 
เปนการสรางความเช่ียวชาญในสายงาน 
ของพนักงาน เพื่อใหพัฒนาทักษะของ 
ตน นำไปสูการเพิ่มประสิทธิผลของ 
งาน

- สรางเครือขายใหมากขึ้น ผู 
ที่มีคนรูจักมากยอมไดเปรียบในเรื่อง
ของขอมูลขาวสาร การไดรับการ 
ชวยเหลือและความรวมมือในดานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวม 
ถึงการพยายามรักษาเครือขายเหลานั้น 
ไวดวย ซึ่งการอบรมเปนชองทางหนึ่ง 
ในการทำใหมีเครือขายมากขึ้น

- เตรียมความพรอมในตำแหนง 
ที่สูงขึ้น เมื่อพนักงานถูกวางใหเปน 
ผูสืบทอดในตำเหนงตองมีการเตรียม
ความพรอม ความสามารถของบุคคล 

ผูนั้นโดยใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหนงที่จะ
ไดรับ

- สรางขวัญและกำลังใจให 
กับพนักงาน ทุกคนยอมอยากที่จะ 
เพิ่มมูลคางาน (Job value) ของ 
ตนเองเพื ่อนำไปสูผลตอบทนที่ไดรับ 
มากยิ่งขึ้น การไดรับการเขาอบรม 
เปนสวนหนึ ่งของการจูงใจเพื ่อธำรง 
รักษาพนักงาน ลดอัตราการลาออก 
ลงได

- สร างท ัศนคต ิในเช ิงบวก 
การฝกอบรมและพัฒนาเปนหนทาง 
หน่ึงในการปรับเปล่ียนและสรางทัศนคติ 
ในทางบวกใหเกิดขึ้น เพราะทำให 
มุมมอง กรอบความคิด และไดรับฟง 
ประสบการณจากผูเชี ่ยวชาญในเรื ่อง
นั้นๆ ในทางสรางสรรค 

และฉบับหนาผมจะมาตอในเรื่อง 
การรักษาและสรางความผูกพันใหกับ
คนในองคกร ติดตามกันตอในฉบับหนา 
นะครับ
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ที่มาของ 
นักบริหารหญิงทายาท
สาวคนเก่ง

คุณรุงฉัตร บุญรัตน หรือ คุณแจง 
เปนบุตรสาวคนสุดทอง ในบรรดา 
พี่นอง 3 คนของคุณฉัตรชัย และคุณ 
จินตนา บุญรัตน เธอเดินทางไปศึกษา 
ในสหรัฐอเมริกา ตั้งแตระดับมัธยม 
จนจบการศึกษาขั้นสูง ระดับปริญญา 
ตรี ทางดานเศรษฐศาสตร ที่ Bow-
doin College และจบการศึกษา 
ระดับ ปริญญาโท MBA ที่ศศินทร 
แตจำความได ตอนเรียนอยู ป 2 
ไมเคยคิดอยางทำอาชีพอ่ืนเลย นอกจาก 
เปนนักธุรกิจ เพราะไดรับอิทธิพลจาก 
ครอบครัว แมวา จะไมเคยรูเร่ืองธุรกิจ 
ของครอบครัวเลยวา ทำอะไร เธอจะ 
สนิทกับคุณแมที ่เปนผู บริหารที ่หาง 
สรรพสินคาเซ็นทรัล โดยทุกซัมเมอร 
เธอจะกลับมาเมืองไทย และเขาฝกงาน 
ในหลายธุรกิจ ที่คุณแมสงไป ตั้งแต 
อายุ 15 ป ไมวา จะเปนธุรกิจ นิตยสาร 
สายการบิน เอเจนซ่ีโฆษณา หรือ บริษัท 
ที่ปรึกษา มีบางชวงที่เธอยอมรับวา 
คิดอยากเปนนักกฎหมาย แตเปนชวง 
สั้นๆ ที่คนพบวา ไมใชตัวเธอ และเบน 
เข็มมาหาธุรกิจครอบครัวเต็มตัว

“ แจงคิดวาการทำธุรกิจครอบครัว 
เปนโอกาสแบบ Shortcut อยากเรียนรู 
งานดานไหนก็ได ในทุกระดับ และ 
ธุรกิจเปนสินคา Consumer product 

ท่ีเปดโอกาสใหเรียนรูเขาถึง Consumer 
ที่ไมไดลงสำรวจแต Shelf สินคา 
ไมไดมองแคคนซื้อ แตแจงจะสังเกต 
ลงไปถึงคนกิน ยอมรับวา เคยคุย 
ถังขยะ หนาเซเวน เพื่อดูวา มีคนกิน 
สินคามาลี มากนอยแคไหน” 

การเรียนรู้ธุรกิจ 
ครอบครัว

เนื ่องจากคุณพอจะคอนขางโอ 
ลูกคนเล็ก และตองการใหลูกมี Passion 
ในการทำงานในธุรกิจครอบครัวจริง ๆ 
คุณพอจึงคอยๆ มอบหมายงานให 
รับผิดชอบ ตั้งแตคุณแจง เรียนระดับ 
ปริญญาตรี โดยเริ่มตั้งแต Marketing 
trainee เขาไปฝกงานทุกแผนก เพื่อ 
ใหเขาใจภาพรวมธุรกิจ จาก Market-
ing Finance Sales Warehouse 
ฝายโรงงาน และเพื่อตองการเช็คดวย 
วา ลูกตองการทำจริง หรือ สนใจ 
ดานใด จากนั้นจึงไดกลับไปเรียนตอ 
ระดับปริญญาโท พรอมๆ กับการ 
ทำงานอาทิตยละ 2 วัน จนจบก็กลับ 
มาทำงานเต็มตัว โดยใหรับผิดชอบ 
งานขาย การตลาดในประเทศ 6 เดือน 
ทดลองจนเห็นวา ทำได และเพิ่มงาน 
ดาน Export จนวันนี้ คุณแจง ดูแล 
รับผิดชอบ งานฝายขาย การตลาด 
รวมถึงการบร ิหารจ ัดการบุคลากร 
โดยคุณพอยังคงเปน CEO ใหคำปรึกษา 
ดานโรงงาน Supply chain ตางๆ

ในชวง 2-3 ปที่ผานมา 
จ ะส ั ง เ ก ต เ ห ็ น ค ว า ม 
เปลี ่ยนแปลงในแบรนด 

มาลี (Malee) ที่ดูสดใส และมี 
ความเปน Lifestyle มากขึ้น สวน 
สำคัญของผู ที ่อยู เบื ้องหลังการสราง 
แบรนด และ refresh brand ใหแก 
มาลี กลายเปน ผลิตภัณฑ เพื่อ 
สุขภาพ ตาม Health Trend เธอคือ 
คุณรุงฉัตร บุญรัตน ทายาทสาวสวย 
เจนใหม นองนุชสุดทอง แหงตระกูล 
บุญรัตน เธอตองผานบททดสอบตาง ๆ 
จนผานดาน ที่คุณพอกำหนดให วา 
สนใจทำธุรกิจครอบครัวจริงจังหรือไม 
ในที ่สุดเธอไดพิสูจนใหเห็นถึงความ 
สามารถ จึงไดการยอมรับใหกาวขึ้น 
มาเปน กรรมการ และรองผูจัดการใหญ 
สายงานการขาย และการตลาด ของ 
บมจ.มาลีสามพราน ในวัยเพียง 29 
ปเทานั้น กับการดูแลธุรกิจครอบครัว 
มูลคาการขาย 5,000 ลานบาทตอป 
ตองคุมทีมกวาพันชีวิต คุณรุงฉัตร หรือ 
คุณแจง เผยเคล็ดลับการเรียนรูงาน 
ดวยทฤษฎีฟองน้ำ ซึมซับ ออนนอม 
ถอมตน เพื่อใหเขากับผูบริหาร และ 
พนักงานอาวุโส ใตบังคับบัญชา ทุกฝาย 
ดวยจุดยืนชัดเจน เพื่อนำไปสูความ 
รวมมือในการสรางแนวทางใหมในการ 
บริหารงานที่เธอวางไววา จะสรางมาล ี
ใหเปนธุรกิจหมื่นลาน ใน 4 ปขางหนา

มาลีเจนใหม่ ผู้ต่อยอดแบรนด์ “มาลีสามพราน”
รุ่งฉัตร บุญรัตน์
น
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การทำงานในช่วงแรก ในขณะที่อายุน้อย แจงต้อง 
ทำงานกับทีมงานที่อาวุโส มีครูเยอะมาก ต้องทำตัว 
เป็นฟองน้ำ ซึมซับความรู้ และประสบการณ์ 
ทุกอย่างให้มากที่สุด  

 “การทำงานในชวงแรก ในขณะ 
ที่อายุนอย แจงตองทำงานกับทีมงาน 
ที่อาวุโส มีครูเยอะมาก ตองทำตัวเปน 
ฟองน้ำ ซึมซับความรู และประสบการณ 
ทุกอยางใหมากที่สุด  และอยาชิน 
ควรมีจุดยืน ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ 
ผานมาสิ่งที ่สำคัญที่สุดในการทำงาน
คือ การไดรับการยอมรับจากพนักงาน 
การวางตัวเหมาะสม ถึงจะเรียนจบมา 
จากตางประเทศ แตครอบครัวจะสอน 
ใหออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ”

ผลงานไฮไลท์
ผลิตภัณฑแบรนด มาลี ประกอบ 

ดวย น้ำผลไม UHT ผลไมกระปอง 
และมาลี Nutrient โดยมีจุดขายเดิม 
คือ Fruit Expert จากการรับผิดชอบ 
งานเต็มตัวในปแรก ผลงานที่ตองออก 
คือ การปรับปรุงดานการตลาด และ 
การขาย โดยเริ่มจากการปรับ Pack-
aging น้ำผลไม 100% ใหทันสมัยขึ้น 
เปนการปูพื้นธุรกิจ ปที่ 2 คือ การ 
Launch Campaign TVC การปรับ 
แบรนด จาก Malee –“Fruit Expert” 
เปน “Fruit with Care” เพื่อให 
ผูบริโภคไดรับสิ่งที่ดีที่สุด มีจุดแข็ง 
และแตกตางจากคูแขง ริเริ่มการทำ 
Music Marketing เพื่อเจาะตลาด 
คนรุนใหม การ Launch สินคาใหม 
โดยผสมน้ำแร ภายใตไลน Healthy 
Plus เพื่อเจาะกลุม ผูหญิง นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย จนถึงกลุม First jobber 
ซึ่งผลตอบรับเปนที่นาพอใจ

“จากผลตอบรับที่ได ทำใหคุณ 
พอพอใจ เริ่มปลอยใหทำงานเต็มที่ 
แบบ Professional ใหแสดงความคิดเห็น 

ออกไอเดีย ไดเต็มที่ นอกจากนี้ยังได 
รับการเรียนรูเรื่อง การเจรจาตอรอง 
การดูแลการเงิน จากคุณพอ คุณพอ 

จะสอนใหคิดกวาง แกปญหาโดยใช 
Logic มีหลักการ เหตุผล”

ปัญหา อุปสรรค คือ 
การเรียนรู้

จากการที่ บมจ.มาลี สามพราน 
เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย การ 
ที่แบรนดมาลีสรางปรากฎการณใหม 
ในตลาด ทำใหหุนมาลี มีการซื้อขาย 
ใหมอีกครั้ง หลายคนจะเริ่มคาดหวัง 
วา หุน ตองดีขึ้นเรื่อยๆ การคาดหวัง 
จากหุนสวน สรางความกดดัน ทำให 
ตองทำงานเยอะขึ้น แตก็ยังมีแรงที่จะ 
สู แตที่ไมชอบก็มีคือ ปญหาเรื่องคน 
ที่บางครั้งยอมรับวา เปนเรื่องจุกจิกใจ 
กับการตองดูแลคนเปนพันคน ไม 
สามารถทำให ท ุกคนพอใจในท ุกๆ 
เรื่องได การบริหารจัดการ จำเปน 
ตองตรงไป ตรงมา ไมปดกั้นความคิด 
และเปดโอกาสใหพนักงานเขามาพบ
แสดงความคิดเห็นได

เป้าหมายทางธุรกิจ 
ในอีก 5 ปีข้างหน้า

คุณแจง เปดเผยวา ธุรกิจของ 
มาลี ปจจุบัน ประกอบดวย การผลิต 

สินคาภายใต แบรนด “มาลี” ประกอบ 
ดวย น้ำผลไม 100% น้ำผลไม UHT 
และ ผลไมกระปอง มีสินคาหลากหลาย 

ถึง 161 SKUs ซึ่งเปน Main stream 
และเปนสินคากลุม Niche Market 
20 SKUs ในกลุมสินคา Malee Light 
และอีกธุรกิจคือ การรับจางผลิต และ 
บรรจุภัณฑ แบบ Full Service ใหแก 
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม แบรนดนอก ใน 
สวนของ แบรนด “มาลี” เนนการขาย 
ภายในประเทศ 80% และสงออก 
20% ในอนาคตจะปรับสัดสวน เปน 
ภายในประเทศ : สงออก 50 : 50 
และเธอตั้งเปาให “มาลี” เปนธุรกิจ 
หมื่นลาน ภายใน 5 ปขางหนา 
จากปจจุบันที่มียอดขายตอป ลาสุด 
คือ 5,000 ลานบาท จากมูลคาตลาด 
12,000 ลานบาท โดยมาลี ร้ังตำแหนง 
อันดับ 2 ในตลาด โดยเนนลูกคากลุม 
Premium เปนหลัก”

ดวยความมุงมั ่นตั ้งใจของสาว 
เกง เจนใหม ลูกไมหลนไมไกลตน 
ของครอบครัวนักธุรกิจ บุญรัตน 
การมุงหนาสูตลาดหมื่นลาน ที่เธอ 
ตั้งหวังไว คงอยูไมไกลแนนอน
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เม ื ่อหอการค าไทยได  
ตอนรับประธาน YEC 
วัยหนุม ที่นาจะอายุ 

นอยที่สุดในกลุม แตความสามารถ 
และความรู  ไม ได น อยไปตามอายุ 
จบปริญญาโท ดานยุทธศาสตร และ 
กลยุทธธุรกิจ จาก Texus U. ตั้งแต 
อายุ 23 ป จากนั้นจึงใชชีวิตใน 
อเมริกา เพื่อเรียน และทำงาน มา 
โดยตลอด เคยผานประสบการณ 
เป นคนไทยที ่ถ ูกชวนไปทำงานใน 
บริษัท DELL ยักษใหญ ในอเมริกา 
ทำไดเกือบ 5 ป จึงกลับบานเกิด 
จังหวัดสระแกว สืบทอดธุรกิจบางสวน 
ของครอบครัว และดวยความกลาพูด 
กลาทำ ตามสไตลหนุมอเมริกัน ทำ 
ใหความคิดอาน เขาตาหอการคาไทย 
จากการประชุมใหญ และหอการคา 
สระแกว จึงเปนที่มาของการไดรับ 
เลือกเปนประธาน YEC สระแกว 
คนแรก และใชวิธีการทำงานแนวถนัด 
เชิงกลยุทธ การวิเคราะหตลาด ประกอบ 
กับประสบการณที่เชื่อวา “ผูบริหาร 
ที่ประสบความสำเร็จจะตัดสินใจจาก 
SENSE” จึงทำใหผลงานลาสุด ฉาย 
แววจากการทำงานรวมกับคนรุนใหม 
ในสระแกว และการเชื่อมโยงหลาย 
ความสัมพันธหลายระดับทั ้งระดับ 
จังหวัด ระดับภาค กิจกรรมลาสุด 
คือ งานวัดธรรมดาท่ีไมธรรมดา “งาน 
มหกรรมอาหาร 5 ชนเผา @ เวียดนาม” 
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหจังหวัด
สระแกว ไดผลเกินคาด

แนะนำ ประธานหนุ่ม
คุณเอกชัย ลอเจริญวัฒนะชัย 

หรือ “คุณหนึ่ง” ลูกชายนักธุรกิจ 
ตระกูลดัง ลอเจริญวัฒนะชัย แหง 
จังหวัดสระแกว จบการศึกษา ระดับ 
มัธยม จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จาก 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญา 
โท MBA คณะบริหารธุรกิจ ทาง 
ดานยุทธศาสตร และกลยุทธธุรกิจที่ 
The University of Texas at Dallas 
สหรัฐอเมริกา ในวัยเพียง 23 ป 
ดวยความรู ความสามารถดานว ิชา 
ความรู และการใชภาษาอังกฤษไดดี 
จนไดรับการทาบทามจากบริษัทชื ่อ 
ดังในสหรัฐอเมริกา ใหรับตำแหนง 
Planning Manager ทำหนาที่ 
วางแผน และดูแลนโยบาย ที่ DELL 
บริษัทเจาของคอมพิวเตอรแบรนดดัง 
Dell Computer “คุณหน่ึง” ตัดสินใจ 
เขาทำงาน ดวยความภูมิใจท่ีเปนคนไทย 
คนเดียวที่ไดรับโอกาสนี้ ทำอยูได 3 ป 

“ในการทำงานที่ DELL ผมใชวิธี 
การสังเกตจากส่ิงแวดลอม บรรยากาศ 
ในการทำงาน คนทำงาน บุคลิก และ 
การตีความในเชิงวิเคราะห การกำหนด 
กลยุทธ และวางแผนงานทางธุรกิจ 
สวนหนึ่งในการทำงานผมตองขอบคุณ 
ที่เกิดมาอยูในครอบครัวที่ทำธุรกิจ จึง 
นำส ิ ่ งท ี ่ผมค ุ นเคยและเร ียนร ู จาก 
ครอบครัวมาปรับใชกับทางทำงานได
อยางดี”

การสัมผัสกับภารกิจ 
ของหอการค้าไทย

หลังจาก DELL “คุณหนึ่ง” ได 
ห ันมาทำธ ุ รก ิ จนำเข  าส ินค  า ไทย 
OTOP เขามาจัดจำหนายในอเมริกา 
โดยไดรับคำปรึกษาจาก หอการคาใน 
อเมริกา จึงไดเห็นวิธีการทำงาน การ 
พัฒนาเมืองเล็กๆ หลายเมืองในอเมริกา 
ใหกลายเปนแหลงธุรกิจการคา สราง 
รายได จึงตัดสินใจเดินทางกลับบาน 
ท่ีสระแกว เพ่ือจะนำแนวคิดการพัฒนา 
เมือง ผานการทำงานของหอการคา 
มาใชท่ีเมืองไทย และไดเห็น สายสัมพันธ 
ทางธุรกิจกวางขวางที่คุณพอ ในฐานะ 
ประธานหอการคา จังหวัดสระแกว ที่ 
มีอยู ย่ิงจุดประกายความคิดท่ีตองการ 
เดินตามรอย และเปนที่มาของการ 
ตัดสินใจอยูเมืองไทยถาวร

“อยางแรก เม่ือกลับประเทศไทย 
เลย คือ ความมุงมั่นจะชวยพัฒนา 
ประเทศ จึงอาสาคุณพอ เปนตัวแทน 
จังหวัดสระแกว ไปรวมประชุมกับ 
หอการคาแหงประเทศไทย ที่กรุงเทพ 
ที่นี่เปนเวทีแรก ที่ไดยกมือพูดถึงแนว 
ความคิดท่ีส่ังสมไวเยอะ ไดพูดถึงบทบาท 
และศักยภาพของหอการคาไทย ที่มี 
ความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ 
ตอนนั้นผมอายุเพียง 28 ป ในที่ 
ประชุมมีผูใหญทั้งนั้น แตตอนนั้นผม 
คิดอยางเดียววา ตองพูด เพื่อใหเกิด 
การพัฒนา การเปลี่ยนแปลง จากเวที 
นั้น”

ม

เอกชัย ล้อเจริญวัฒนะชัย
ประธาน YEC หนุ่มเก่ง
แห่งเมืองสระแก้ว
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ด้วยความที่ผมคลุกคลีกับการทำงานในหอการค้า 
จังหวัด ทางผู้ใหญ่จึงได้ให้โอกาส เลือกผมเป็น 
ประธาน YEC สระแก้ว คนแรก โดยผมได้ตั้ง 
เป้าหมายว่า “เด็กรุ่นใหม่ในสระแก้ว ต้องรวมกลุ่ม 
กันเพื่อช่วยกันบริหารจังหวัดสระแก้ว
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เริ่มต้นทำธุรกิจ 
ของครอบครัว

จุดเปลี่ยนเมื ่อไดมีโอกาสสัมผัส
การทำงานของหอการคาไทย ทำให 
เกิดความคิดในการทำงาน ตองการ 
นำความรูที ่มีอยู มาใชพัฒนางานของ
ครอบครัว จนไดรับมอบหมายธุรกิจ 
มา 1 ธุรกิจ ใหเปนกรรมการผูจัดการ 
ของ บริษัท AJJ จำกัด ใหบริการเงินกู 
สำหรับลูกคารายยอยภายในจังหวัด 
สระแกว เหตุผลท่ีรับดูแลบริหารธุรกิจนี้ 
เพราะคิดวา เปนธุรกิจชวยเหลือชาวบาน 
ท่ีเดือดรอน หลังจากท่ีเขามาบริหารงาน 
ก็คนพบวา ในแงของการบริหารผาน 
แตปญหาคือใหความสำคัญกับ Social 
responsibility มากเกิน เรื่องธุรกิจ 
ตองใชเวลาในการปรับตัวอยู หลายป 
จนคิดวา ถึงเวลาที่ควรฝกคนใหมขึ้น 
มาดูแลธุรกิจแทน

ธุรกิจครอบครัว vs 
ธุรกิจตนเอง

นอกจากคุณพอ บำรุง ลอเจริญ 
วัฒนชัย เปนเจาของธุรกิจสงออก 
ปูนซีเมนต แบรนด TPI ไปยังตลาด 
กัมพูชา แลวยังมีธุรกิจอื่นๆ ภายใน 
จังหวัดสระแกว และดำรงตำแหนง 
ประธานหอการคา จ.สระแกว ใน 
ครอบครัวพอ แม พี่นอง ตางมีธุรกิจ 
ท่ีดูแลรับผิดชอบทุกคน สวน “คุณหน่ึง” 
ไดทำธุรกิจของตนเอง โดยเปนหุนสวน 
กับเพื่อนชาวเกาหลี ทำธุรกิจสงออก 
สินคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อนำไป 
ใชแปรรูป โดยตลาดใหญอยูที่เกาหลี 
และจีน กอนจะขยายการลงทุน เริ่ม 
เพาะปลูกพืชเอง พื้นที่ 3,500 ไร 
ในประเทศกัมพูชา ในลักษณะการ 
รวมลงทุนกับบริษัท ODAC จำกัด 
ของกัมพูชา เพื่อสงออกออยไปผลิต 
เปนน้ำตาลปบผง ใหโรงงานที่เกาหลี 
และรวมลงทุนกับ บริษัท HS Trade 

จำกัด ในเกาหลี เพื่อรับซื้อผลผลิต 
วัตถุดิบ ไปแปรรูป อาทิ แปงมัน 
อัดเม็ด น้ำตาลปบผง โดยปที่ผานมามี 
รายไดจากการสงออก นำเขา ปละ 
เกือบ 500 ลานบาท ตลาดใหญคือ 
จีน รองมาคือ เกาหลี

การเข้ารับบทบาทใหม่ 
ในฐานะประธาน YEC 
สระแก้ว

“ผมไดชวย คุณพอ ทำงานใน 
หอการคา สระแกว มาเปนระยะเวลา 
หนึ่ง และหลังจากที่ทางผูใหญใน 
จังหวัดมีความเห็นจัดตั้งกลุมนักธุรกิจ 
รุนใหม YEC ขึ้น โดยตอนเริ่มกอตั้ง 
นั้นมีสมาชิกเพียง 10 กวาคน ที่มา 
จากลูกหลานของสมาชิกหอการคา 
จังหวัด ดวยความที่ผมคลุกคลีกับการ 
ทำงานในหอการคาจังหวัด ทางผูใหญ 
จึงไดใหโอกาส เลือกผมเปนประธาน 
YEC สระแกว คนแรก โดยผมไดตั้ง 
เปาหมายวา “เด็กรุนใหมในสระแกว 
ตองรวมกลุ มกันเพื ่อชวยกันบริหาร 
จังหวัด สระแกว 

การประชุมแตละครั้งผมพยายาม 
ปรับรูปแบบการประชุมใหเปนรูปแบบ 
คนรุนใหมใหเปนการพูดคุยแบบสบายๆ 
เหมือนมาพบปะสังสรรค มีการสราง 
ทีม ออกแบบเสื้อทีม คิดโปรเจคใน 
การพัฒนาจังหวัด ลาสุดจึงไดคิด 
โปรเจค วา จะทำอยางไรใหสมาชิก 
ภายในกลุมเขาใจการทำงานของ YEC 
และคนภายนอกเขาใจดวย จึงเปน 
ที่มาของการนำโครงการของจังหวัด 
มาปดฝุน”  

ผลงานเริ่มแรก
โครงการสงเสริมการทองเที ่ยว 

จ.สระแกว และสรางการเรียนรูวัฒนธรรม 
ชนเผา ซึ่งประกอบดวย 5 ชนเผา 

ซ่ึงอยูอาศัยในจังหวัด ผานการนำเสนอ 
วัฒนธรรมอาหาร 5 ชนเผา เมื่อเดือน 
ธันวาคม 57 ที่ผานมา เปนโปรเจค 
แรกที ่ทางจังหวัดตองการสรางการ 
เรียนรูวา จ.สระแกว ประกอบดวย 5 
ชนเผา คือ เวียดนาม จีน กัมพูชา ลาว 
และไทยยอ โดยใชชื่อ กิจกรรมวา 
“งานมหกรรมอาหารอรอย 5 ชนเผา” 
จัดข้ึนท่ีวัดของเวียดนาม ภายในจังหวัด 
งานนี้ใชเวลาเตรียมงาน 8 เดือน ได 
จำนวนสมาชิกมาชวยงานเพิ่มขึ้นเปน 
50 คน โครงการนี้ชวยฟนฟูสานตอ 
โครงการของจังหวัด และเปนงาน 
เบื้องตนตามกรอบของ YEC ในการ 
จัดสรรแบงงานกันทำ โดยตั้งเปาวา 

“YEC สรางรายได แกชุมชน 
แกจังหวัด และคนทั่วไปตองรูจัก 
YEC” ผลปรากฏวา ประสบความ 
สำเร็จเกินคาด มีจำนวนผูเขาชมงาน 
เปนจำนวนมากตลอด 4 วัน ดวย 
รูปแบบการจัดงานวัด สไตล Cicada 
หัวหิน YEC มีรายได 200,000 บาท 
รานคาผูประกอบการรายยอยขายสิน
คาดีมาก อยางที่ไมเคยเปนมากอน

ริเริ่ม YEC ภาค
นอกจากการทำก ิจกรรมจาก 

โครงการของจังหวัดแลว ทางดานการ 
คา ไดมีการรวมกลุม YEC ภาคตางๆ 
อาทิ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
และสระแกว มาชวยงานกันภายใน 
กลุมจังหวัด โดยรวมจากการแบงโซน 
ของกระทรวงมหาดไทย โดยเริ่มจาก 
การจัดกิจกรรม SME วิธีทำเงิน ที่ 
จ.สระแกว ท่ีไดรับเสียงตอบรับอยางดี 
อีกหน่ึง YEC ท่ีผูชวยสรางเงิน สรางงาน 
และความสุข ...หนุมเกงแหงจังหวัด 
สระแกว 
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เมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจเริ่มเติบโตและต้องการ
ความก้าวหน้า แน่นอนว่าเรื่องของการบริหาร 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า 
CRM นั้น ย่อมเข้ามามีบทบาทและทำให้เกิด 
กระบวนการของการเชื่อมโยงรูปแบบหรือ วิธีการ 
ในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า 
อย่างหยุดยิ่งไม่ได้

ขึ ้นตนกันมาดวยคำวา 
4G ก็อยาเพ่ิงเขาใจผิดวา 
เปนเรื่องของยุคเทคโนโลย ี

4G หรือ 4th Generation ซึ่งเปน 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ที่กำลังจะเปนที่แพรหลายกับกลุมผูใช 
โทรศัพทมือถือในปจจุบัน แตสิ่งที่ 
กำลังจะพูดถึงครั้งนี้เปนเรื่องราวของ
กลยุทธที ่ม ีความสำคัญตอการสราง 
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูประกอบการ 
กับลูกคา และเปนสิ่งที่ขาดไมไดหาก 
ธุรกิจยังจำเปนและตองการที่จะรักษา 
ลูกคาเดิมและสรางกลุมลูกคาใหมให
แกธุรกิจ

เมื ่อใดก็ตามที ่ธ ุรกิจเริ ่มเติบโต 
และตองการความกาวหนา แนนอน 
วาเรื ่องของการบริหารความสัมพันธ 
กับลูกคาหรือที่เราเรียกกันติดปากวา 
CRM นั้น ยอมเขามามีบทบาทและ 
ทำใหเกิดกระบวนการของการเชื่อมโยง 
รูปแบบหรือวิธีการในการสื่อสารระหวาง 
ผูประกอบการกับลูกคาอยางหยุดยิ่ง 
ไมได  ดังนั้นสิ่งที่ผูประกอบการควร 
คำนึงถึงเสมอในการทำบริหารความ 
สัมพันธกับลูกคา ก็คือผูประกอบการ 
ควรจะตองมี 1. Good Technology 
หมายถึง การมีเทคโนโลยีที่ดีและ 
ทันสมัยอยูตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยี 
เปนเครื ่องมือหนึ่งที ่สำคัญอยางมาก 

ข
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4G
กลยุทธ์สร้างฐานลูกค้า
เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ตอการสรางฐานขอมูลและจัดเก ็บ 
ขอมูลของลูกคา  2. Good Informa-
tion หมายถึง การรูจักการจัดวาง 
หัวขอหรือประเด็นของขอมูลที่ตองการ 

จากกลุมลูกคา เชน ประวัติ หรือ 
ความคิดเห็นตาง ๆ ที่ลูกคามีตอธุรกิจ 
เปนตน เพราะส่ิงน้ีจะเปนการเช่ือมโยง 
ไปสูการคิดรูปแบบของการสื่อสารให
แกกลุมลูกคากลุมตาง ๆ ไดดีขึ้น 3. 
Good Communication หมายถึง 
การที่ผูประกอบการรูจักวิธีการสื่อสาร 
กับลูกคาดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งนี้ก็คง 
จะตองเปนการสื่อสารที่สามารถเขาถึง 
กลุมลูกคาไดอยางหลากหลาย  และ 
4. Good concept หมายถึง 
ผู ประกอบการไมควรลืมที ่จะตองคง 
แนวคิดหลักของธุรกิจไวในเวลาที่ตอง
ทำการสื่อสารกับลูกคากลุมตาง ๆ 
เพราะสิ ่งน ี ้จะเปนตัวขับเคลื ่อนให 

ธุรกิจอยูในใจของกลุมลูกคาไดอยาง 
ตอเนื่อง โดยและไมทำใหลูกคาเกิด 
ความสับสนในตัวสินคาและบริการที่
มีอยูของธุรกิจ 

กลยุทธ 4G ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ 
เปนกลยุทธสวนหนึ ่งเทานั ้นที ่จะทำ 
ใหผูประกอบการไดทำการ วางแผน 
ในการจัดเก็บขอมูลของลูกคาและหา
วิธีการสื่อสารที่ดีสำหรับกลุมลูกคาใน
ระดับตาง ๆ เพราะสิ่ง เหลานี้จะ 
เปนจุดเริ่มตนและสามารถสรางเสริม
ใหกระบวนการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผู ประกอบการกับลูกคาเปน 
ไปไดอยางที่ผูประกอบการตั้งเปาหมาย 
ไว ที่สำคัญจะเปนกลยุทธในการทำ 
ใหเกิดการตอยอดความสัมพันธที่ดีที ่
จะเกิดขึ้นระหวางธุรกิจกับกลุมลูกคา
ไดอยางยั่งยืนตอไป
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   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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